
ASSESSORIA
ACOMPANYAMENT 
EMOCIONAL
Per atendre dubtes i 
inquietuds relacionats 
amb la sexualitat i 
l’afectivitat.
Adreçada a joves.

ASSESSORIA
PUNT LILA
Informació, assessora-
ment i atenció a joves al 
voltant de desigualtats 
de gènere, violències 
masclistes, diversitat de 
gènere, entre altres.

Assessorament confiden-
cial, gratuït i amb cita prèvia.

Al VAPOR CODINA
C. de Blasco de Garay, 19
Tel. 93 745 33 01
Tot l’any.

DIMARTS 
TARDA JOVE
Informació, assessora-
ment i prevenció sobre: 
sexualitat, anticoncepció, 
infeccions de transmissió 
sexual i embarassos no 
planificats

Al CAP Sant Fèlix 
(ctra. de Barcelona, 473,  
4a planta)
> Atenció presencial: 
cada dimarts, 
de 15 a 19 h
> Cita prèvia a: 
www.eacp.ics.gecat.cat
> Atenció per whatsapp al 
634 667 019: de dilluns a 
divendres, de 8 a 20 h

ASSESSORIA LGTBI
Informació, 
assessorament 
i acompanyament a 
persones LGTBI

C. de Vidal, 146
Tel. 93 724 61 67 / 
93 724 61 68
De dilluns a divendres, de 9 
a 14 h; de dilluns a dijous, 
de 15 a 17.30 h

Afectivitat 
i sexualitat

Del 3 de 
novembre al 17 
de desembre 

de 2021

Amb la col·laboració de:

@sbdjove 689 321 945

PUBLICACIONS I MATERIALS:
Adreçats a la població jove de la ciutat.
Recursos, publicacions i materials de sensibilització i prevenció, per tal de promoure una educació sexual i 
afectiva positiva.



PROGRAMA D’ACTIVITATS

GIMCANA 
D’AFECTIVITAT 

I SEXUALITAT
Del 3 de novembre 
al 17 de desembre

Adreçada a l’alumnat de 3r d’ESO.
D’una hora de durada.  
A través de dinàmiques a l’aula tractem els mi-
tes i creences al voltant de les relacions afec-
tives i sexuals.
Donem a conèixer els recursos disponibles per 
poder-ne gaudir de manera plena i saludable. I, 
finalment, informem de tots els recursos muni-
cipals i de les assessories de l’Oficina Jove, així 
com de la Tarda Jove, el servei de referència 
específic i exclusiu per adolescents i joves, del 
Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
del CAP Sant Fèlix. 

SESSIONS AMB EL 
PROFESSORAT

Dates i format a 
concretar amb

cada centre

Assessorament al professorat de 3r 
d’ESO sobre com donar continuïtat al 
treball educatiu a l’aula en aspectes 
d’educació sexual i afectiva, incidint 
també en la diversitat sexual i les des-
igualtats per qüestió de gènere.

CÀPSULA SOBRE
SEXUALITAT I 
AFECTIVITAT

2 de desembre de 2021
a l’Oficina Jove

(c. de Blasco de Garay, 19)

Adreçada a joves de 12 a 18 
anys. Cal inscripció prèvia.
A càrrec de les llevadores de la 
Tarda Jove.

TALLERS DE PREVENCIÓ DEL VIH I 
ALTRES INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ 
SEXUAL (Actua Vallès)
Del 3 de novembre al 17 de desembre
A les escoles d’adults i altres centres educatius
de la ciutat
Tallers on es tracten diversos aspectes de la sexualitat i la 
prevenció de les infeccions de transmissió sexual a través de 
dinàmiques de grup.EXPOSICIÓ “Exposició “Sex o no sex 2”      

Del 15 al 30 de novembre
Instal·lada a les dependències del Servei d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva del CAP Sant Fèlix. Carretera de Barce-
lona 473 de Sabadell. 

Exposició sobre les relacions afectives i sexuals i els princi-
pals aspectes a tenir en compte a l’hora de prevenir les infec-
cions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats. 

XERRADES 
SOBRE 

DIVERSITAT 
SEXUAL I 

AFECTIVA

Adreçades a les mares i als pares de la ciutat.
Es tracta de reflexionar sobre quins elements afavoreixen 
l’educació sexual positiva i responsable dels fills i de les 
filles i quins són els valors, les actituds  i els comporta-
ments que els permetran gaudir de la sexualitat com a 
font de plaer i de comunicació amb les persones.

OBRA DE TEATRE 
“ELLES”

16 de novembre de 2021,
a les 10:00h, a l’Auditori 

del Casal Pere Quart

Adreçat a alumnat de cicles formatius i 
PFI de la ciutat. 
Invitació a la reflexió sobre el feminisme 
i l’educació sexual. A través d’una peça 
d’humor satíric sobre els grans tòpics 
que envolten el gènere femení. Divertida 
i contundent. Per a tots els públics. 


