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LA SEXUALITAT 

En aquesta ocasió ens hem reunit a la sala d’actes. Les dimensions d’aquest espai ens ajudaran 
a treballar en diversos grups. 

Comencem la sessió distribuint-nos en grups de quatre persones. La Clara i la Mar ens 
reparteixen uns fulls Din-A4 que ens fan doblegar en quatre parts, en cada una d'aquestes parts 
haurem de respondre una pregunta. 

1- Parlo de sexualitat amb el meu fill? 
2- Quins dubtes em genera aquest tema? 
3- Per quina raó no en parlo? 
4- Límits del tema  

Un cop tractat el tema en els diferents petits grups, fem la posada en comú. Cada grup exposa 
allò què els ha sorgit i la Mar ho va plasmant en una pissarra. 

Constatem que en cada un dels grups hi ha pares que manifesten que els seus fills són encara 
massa petits i que, el tema potser no els pertoca. Aquesta creença perd vigència quan 
comencem a parlar de què considerem sexualitat, la nuesa a casa, la descoberta del propi cos i 
dels altres… 

Pel que, una de les primeres reflexions que sorgeixen és: Què considerem parlar de sexualitat? 
Tractar la descoberta dels òrgans sexuals, per exemple, és parlar de sexualitat? 

Tractar la sexualitat a casa, a la família, comença des de ben petits, des de la conscienciació del 
propi cos, de les diferències dels òrgans sexuals dels homes i les dones. 

Començar per anomenar aquests òrgans correctament és una bona manera de començar a 
parlar de sexualitat. Sovint hi ha la tendència a posar-hi noms diferents, del tipus: floreta, patata, 
pistoleta, tita... Amb aquesta reacció estem donant la sensació que és dolent dir la paraula vulva 
o penis, que a molts sembla que fa "angunia" pronunciar en família. 

Tractar el tema amb naturalitat i normalitat, segur que ajuda. 

En general, parlem de sexualitat tan sols si els nostres fills ens pregunten. 

Reflexionem sobre si hem d'esperar a que preguntin, o ens hem d'avançar amb explicacions 
abans que a ells els sorgeixin els "neguits". 

Amb l'accés tan fàcil que hi ha a la informació amb les noves tecnologies, als pares ens fa por 
allò que puguin veure, abans que estiguin preparats per entendre-ho. Caldria doncs donar un 
coixí d'informació, que sàpiguen que com en molts d'altres temes de la sexualitat també se'n pot 
fer un bon ús o un mal ús. 

El sexe saludable seria aquell que cerca el plaer per ambdues persones. 



És més fàcil parlar de sexualitat quan té a veure amb reproducció. És fàcil d'enfocar la conversa 
amb aquest objectiu. 

El vocabulari haurà de ser més o menys científic, adequat a l'edat, però intentar que sigui el més 
correcte possible. 

És important saber: Què saben? Què no saben? I què volen saber? Deixar-los que s'esplaien, 
encara que depèn molt de la personalitat de cada nen/a. 

Molt millor tractar aquests temes en moments quotidians, aprofitant un moment espontani, una 
pel·lícula... que no pas seure cara a cara i tenir "la conversa", que molts recordem amb tensió. 

Coincidim que el màxim valor que cal transmetre per aquest i molts altres temes d'educació és el 
RESPECTE, respecte a la mateixa persona, al cos, com lògicament a l'altre i al cos de l'altre. La 
"motxilla" que sovint diem que hem d'anar omplint en la formació de valors dels nostres fills, ha 
d'anar entre altres coses ben carregada de RESPECTE, i això segur ajudarà a tenir una bona 
educació en la sexualitat. 

També han de saber que el sexe pot tenir una influència en la nostra salut tant física com 
emocional. Per tal cal donar aquella informació que els faci ser responsables d'un sexe segur en 
l'àmbit físic però també del mental, emocional, fer allò que et faci sentir bé, fer les coses amb 
afecte. 

Sorgeixen diferents aportacions que també ens fan veure que la sexualitat que estan vivint els 
adolescents d'avui no és la mateixa que vam viure nosaltres, ni la que segurament viuran els 
nostres fills. Tot i que és bo que estem “actualitzats", ja està bé que tinguem visions diferents, 
estem en etapes diferents i no podem pretendre ser el "col·lega dels nostres fills", no oblidar que 
som els seus pares, no cal posar-nos al mateix nivell. Però sí propiciar un ambient de confiança 
adequat. 

Fa por que facin les coses perquè "toca", pel grup, per quedar bé... ens importa que tinguin prou 
coneixement i prou personalitat per decidir allò que volen fer amb el seu cos. 

Arriba un moment que tot el que havies de fer, ja està fet, els has de deixar “volar” esperant que 
allò que has intentat transmetre com a pare, els faci servei i que sàpiguen que estàs allà pel que 
necessitin. 

Queda clar que es tracta una qüestió de capçalera. No deixa indiferent a ningú i inevitablement 
els pares i mares projectem les nostres pors més profundes. Estem d’acord en el fet que cal 
continuar parlant-ne perquè es tracta d’una qüestió transversal, no tothom ho veia així des del 
començament, i ens trobem necessitats d’ajuda/assessorament. 

Cal dir que després d’aquesta sessió, vam rebre e-mails suggerint de reprendre aquest tema en 
alguna altra ocasió, doncs creiem que dóna per molt i potser ens va quedar curta la sessió. 

Comissió de Reflexió 


