
Generalitat de Catalunya
Web de la Generalitat que ofereix 
informació sobre afectivitat, 
sexualitat i contracepció

A F E C T I V I T A T  I  
S E X U A L I T A T

RECULL
DE
RECURSOS

Diputació de Barcelona
Decàleg per una sexualitat sana 

ITS 
Anticoncepció
El VIH i la Sida

Kolokon; Ajuntament de 
Portugalete
Web amb molta info per joves de 
drogues i sexualitat

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

Ni bella ni bèstia
Espai on nois i noies joves, pares i mares, 
professorat, etc., poden explicar els seus 
dubtes en relació amb les relacions de 
parella, afectives i sexuals, i on s’ofereix 
escolta i ajuda per solucionar-los

Cia. Teatre FREC A FREC 
L'espectacle Estranyes relacions és 
una eina per treballar on es gesta la 
“violència de gènere” i la seva 
possible detecció.

La Lore
Espai virtual on trobaràs tota la 

informació que vulguis sobre 
gènre, sexualitat i relacions 

https://sexejoves.gencat.cat/ca/inici/
https://kolokon.com/sexo/sexualidad/
https://centrejove.org/
https://www.nibellanibestia.org/inici
https://www.lalore.org/
https://www.diba.cat/web/salutpublica/decaleg_sexualitat_sana
https://www.diba.cat/documents/713456/71396182/InfeccionsTransmissioSexual_QuadernPrevencio.pdf/97f510a5-edf8-483c-9a37-0a7897541ded
https://www.diba.cat/documents/713456/71396182/InfeccionsTransmissioSexual_QuadernPrevencio.pdf/97f510a5-edf8-483c-9a37-0a7897541ded
https://www.diba.cat/documents/713456/71396182/Anticoncepcio_QuadernOrientacio.pdf/18df1c2a-2a1c-4433-8784-007b2586c308
https://www.diba.cat/documents/713456/71396182/Sida_Quadern.pdf/526ca57a-c1df-478b-ab2f-483830e9ce66
https://www.frecafrec.com/espectacles/estranyes-relacions


Love has no labels
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…

Oh my goig!
És una sèrie juvenil feta per crear referents 
positius en les relacions sexo-afectives

Una història, 4 finals
Material per comentar. No 

serveix només visionar-lo!!

Anunci de condons
Anunci que desmitifica el mite 
que els condons són petits, es 
trenquen...

The Gift
Com funciona l'amor? Petit 

curtmetratge animat que vol 
demostrar què és el veritable 

amor

Un vol de plaer
Una manera de fomentar el sexe

sense risc, utilitzant l’humor, l’alegria,
“la ploma” i el preservatiu

(Per treballar l’ús del preservatiu)

"Yo ligo, yo decido"
Portal que promou relacions 
afectives i sexuals sense 
pressions i de bon tracte

Psico Woman
Canal de youtube de Isa Duque. Psicòloga, 

Sexòloga i Terapeuta sistèmica familiar

*Juliol 2022

https://www.youtube.com/channel/UCTDwdnTAaBFHnRuQMmSla8g
https://www.youtube.com/watch?v=eC2P3b-KIoM
http://www.sidastudi.org/
https://youtu.be/Ouq8eOkO2DY
https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
https://www.youtube.com/watch?v=yg_CM0HQb9c
https://yoligoyodecido.files.wordpress.com/2012/02/miniguia-yo-ligo-yo-decido.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg

