
 

Recull Afectivitat i sexualitat 2018 

AFECTIVITAT I SEXUALITAT 

RECURSOS INSTITUCIONALS 

 

 

 

Web de la Generalitat que ofereix informació 

sobre afectivitat, sexualitat i contracepció 

http://www.sexejoves.gencat.cat/ 

 Web amb info per joves de drogues i 

sexualitat. Ajuntament de Portugalete 

www.kolokon.com 

 

RECURSOS ASSOCIATIUS 

 Centre Jove d’anticoncepció I 

sexualitat.Acompanyar els joves i el seu 

entorn, en el procés de creixement per 

afavorir la vivència d'una sexualitat positiva i 

responsable 

http://www.centrejove.org/index.html 

 Espai jove en el qual tant nois i noies joves 

com pares i mares, professors, etc., poden 

explicar els seus dubtes en relació amb les 

relacions de parella, afectives i sexu¬als, i on 

s’ofereix escolta i ajuda per solucionar-los 

www.nibellanibestia.org 

 

ALTRES RECURSOS  

Música / Teatre 

 L’espectacle Estranyes relacions és una 

eina per treballar on es gesta la “violència de 

gènere” i la seva possible detecció. 

Està format per escenes seguides de joc i 

debat. A partir de cada escena reflexionem 

sobre com algú, en plena adolescència, pot 

convertir-se en una persona maltractadora o 

en víctima de maltractament 

http://www.frecafrec.com/projectes/estranyes-

relacions 
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Multimèdia (vídeo, youtube, blogs…) 

 Material per comentar. No serveix només 

visionar-lo  

https://www.youtube.com/watch?v=eC2P3b-

KIoM 

 Anunci que desmitifica el mite que els 

condons són petits, es trenquen... 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf0OPob

4fQ8 

 Como funciona el amor? Petit curtmetratge 
animat que vol demostrar el què és el 
veritable amor. 

http://www.labioguia.com/notas/como-
funciona-el-amor-genial-cortometraje-
animado 

 Per treballar el sexisme. Video Run like a girl 

https://www.youtube.com/watch?v=o9dXV4g

5x_s 

 Video per treballar les orientacions sexuals: 

Una pantalla de raigs X i escenes d’amor 

autèntiques i espontànies a l’altra banda. 

Què veu la gent davant la pantalla? Dos 

esquelets que s’estimen. El públic no és 

capaç d’apreciar res més que dos esquelets 

que s’estimen; cap diferència de pell, de 

raça, de sexe, de religió… 

https://lafinestrataniuska.wordpress.com/201

5/03/10/amor/ 

 Per treballar l’ús del preservatiu: 

Un vol de plaer. Una manera de fomentar el 

sexe sense risc, utilitzant l’humor, l’alegria, 

“la ploma” i el preservatiu 

http://www.youtube.com/watch?v=yg_CM0H

Qb9c 
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 Portal que promou relacions afectives i 

sexuals sense pressions i de bon tracte 

https://yoligoyodecido.wordpress.com/ 

 

Psico Woman. Canal de youtube de Isa 

Duque. Psicòloga, Sexòloga i Terapeuta 

sistèmica familiar.  

https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE

_sitzm_q74zVHg 

 

Llibres, revistes, articles… 

 Sobre nits de festa sense actituds sexistes.  

Cartró-ploma sense suport per sol·licitar-la i 

info: plaigualtat@doblevia.coop o trucar al 

telèfon 93 864 51 18  

Joventut de Palau-solità i Plegamans 
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