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TROBADA DE PROFESSORS CRISTIANS DE SANT FELIU 
 

 

COM ENSENYAR A ESTIMAR?  
Parlar d'afectivitat i sexualitat amb adolescents des d’una 

perspectiva cristiana 
Per Mercè Lajara 

 
 
 

1. Des d’on partim. Què diríem nosaltres? 

2. Elements importants en l’educació de l’afectivitat. 

 
 - Estimem des de i amb el nostre cos 
 - Estimem amb el sentiment, la intel·ligència i la voluntat 
 - Ens estimem per poder estimar 
 - Estimem comunicant-nos 
 - Estimar és més que estar enamorat 
 - L’amor i la sexualitat van units 
 
3. El Papa Francesc ens parla sobre l’educació de l’afectivitat. Amoris 
laetitia. 
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1.  INTRODUCCIÓ. LA FITA. 
 

 
PUIG, A. TORRALBA, F. La  saviesa   del cos. Proa. Barcelona, 2006. pp. 28-29 
 
És endebades, separar el cos de la persona. Quan el cos rep, és tota la persona la 
que rep; quan el cos és humiliat, és tota la persona la que és humiliada. Bufetejar la 
cara d'algú és bufetejar tota la seva persona. Maltractar un cos és, en definitiva, 
maltractar una persona; així com explotar-lo és explotar una persona. [...] 
 
Només si penetrem en les profunditats de la persona, ens adonem que el seu cos 
va indissolublement unit al seu ésser. Quan passa això, prenem consciència que 
l'altre no ens pertany i que cal respectar-lo sempre i en qualsevol circumstància. 
Quan esguardem fixament els seus ulls i ens deixem commoure per la seva mirada, 
captem que no és un pur organisme, sinó que hi ha en ell un principi interior, un 
univers de pensaments i de sentiments, conscients o inconscients. [...] 
 

Aquesta mirada fixa als ulls ens interpel·la, ens commou fins a tal extrem que ja 
no podem veure l'altre com un pur cos objecte, com una màquina de carregar 
pesos o com una joguina sexual. [...] 
 

Hans Christian Andersen devia haver tingut aquesta experiència quan narrava 
en les seves memòries la visita que va fer a un bordell de Paris. Home dotat d'una 
extraordinària i fina sensibilitat, diu que no va poder ni tan sols acostar-se a aquella 
dona que se li oferia, perquè -com diu ell- en mirar-la fixament als ulls, va 
experimentar un immens sentiment de compassió i va adonar-se que aprofitar-se 
d'aquell cos era aprofitar-se d'una persona vulnerable. Va plorar amargament, sentí 
el pes de la seva indignitat i no pogué ni tan sols acaronar-la. Pagà el que 
pertocava i se'n va anar. 
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QÜESTIONARI PREVI 
 

1. La sexualitat és... 
 

2. Posa una X segons creguis que són certes o falses les afirmacions 
següents: 

 
Certa Falsa Afirmacions 

  Reproducció i sexualitat són el mateix 

  Existeix discriminació per sexe 

  Estimar a algú és quelcom més important que mantenir una relació sexual. 

  L’avortament és un mètode anticonceptiu 

  Els genitals formen part de l’aparell reproductor 

  Estimació i sexualitat són el mateix 

  La sexualitat és la millor manera de comunicar-se que té una parella 

  El sexe ve determinat pels cromosomes 

 
3. Quina edat creus més correcta per a què una dona tingui un primer 

embaràs? Per què? 
 
 

4. Què en penses sobre l’avortament? 
 
 

5. Quins mètodes anticonceptius coneixes? 
 

 

6.  Com contribueix el nostre cos a l’autoestima?  
 
 
7.  Es pot viure sense tenir relacions sexuals? Per què? Passa alguna cosa 

si no en tens? 
 

 

UNA DEFINICIÓ DE SEXUALITAT 
 
 
LA SEXUALITAT AFECTA TOTS ELS ASPECTES DE LA PERSONA HUMANA, EN LA UNITAT DEL SEU COS I DE LA 

SEVA ÀNIMA. ES REFEREIX PARTICULARMENT A L’AFECTIVITAT, A LA CAPACITAT D’ESTIMAR I DE PROCREAR I,  
D’UNA MANERA MÉS GENERAL, A L’APTITUD PER A ESTABLIR VINCLES DE COMUNIÓ AMB ELS ALTRES.  
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2.  ELEMENTS IMPORTANTS EN L’EDUCACIÓ DE LA SEXUALITAT  
  
 - Estimem des de i amb el nostre cos 

El cos no es pot deslligar del nostre "jo"  
i tot allò que fem amb ell afecta la nostra persona 
 

 - Estimem amb el sentiment, la intel·ligència i la voluntat 
Estimem i això, com a humans que som, afecta la nostra afectivitat (sentim), la  
nostra raó (pensem) i la nostra voluntat (decidim). 

 
 - Ens estimem per poder estimar 

Estimem l'altre des de la nostra pròpia autoestima perquè és imprescindible per a 
relacionar-nos amb les altres persones i és especialment important quan sortim 
amb algú. 

 
 - Estimem comunicant-nos 

Estimem i per això confiem en l'altra persona i aquesta confiança només és 
possible amb una bona comunicació i un sincer diàleg.  

 
 - Estimar és més que estar enamorat 

L’enamorament es troba al començament en el procés d’estimació de la parella i 
necessita molta cura perquè esdevingui veritablement amor. 
 

 - L’amor i la sexualitat van units 
L’amor no s’entén com un efecte col·lateral del sexe, sinó que el sexe és una 
manera d’expressar l’experiència d’aquesta unió definitiva que es diu amor 

Viktor E. Frankl  

3. EL PAPA FRANCESC ENS PARLA SOBRE L’EDUCACIÓ DE L’AFECTIVITAT. 
AMORIS LAETITIA. 
 
284. No cal enganyar els joves (...) El llenguatge del cos requereix el pacient aprenentatge 
que permet interpretar i educar els propis desitjos per entregar-se de veritat. Quan es pretén 
donar-se tot de cop és possible que no es doni pas res. 
 
4.  RECURSOS D’INTERNET 

  
 

1. Material d’elaboració pròpia per treballar l’educació de l’afectivitat i la sexualitat a 
l’adolescència. 

 
1. Webqüest. Què és això d’enamorar-se? 
      http://www.xtec.cat/~mlajara/webquestmerce/index.html 
2. Power point. Amor i sexualitat.  
3. http://finestrajove.wordpress.com/2009/02/06/amor-i-sexualitat/ 
4. Power point. Responsabilitat en l’amor. Anticoncepció i regulació de la natalitat. 
 http://finestrajove.wordpress.com/2010/02/01/responsabilitat-en-lamor/ 
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5. Power point. Salut sexual.  
 http://finestrajove.wordpress.com/2010/02/03/salut-sexual/ 
6.   Web “Educar l’afectivitat”. Recull de la investigació feta sobre el tema.1 
      http://www.xtec.cat/~mlajara/ 
 

 
2.-  Entitats 

 

• NIEVES GONZÁLEZ.  
    FUNDACIÓN DESARROLLO Y PERSONA. Valladolid. Castilla la Mancha (FDP) 
    http://www.desarrolloypersona.org/quienes.htm  
 

 
• FERNANDO DEL CASTILLO.  

    FUNDACIÓN SOLIDARIDAD HUMANA. Madrid. Comunidad de Madrid. (FSH) 
    http://www.educacion-sexual.org/  
 
 

• BERNARD I FRANÇOISE DUMERIL.  
    CLER. Centre de Liaison des Equipes de Recherche. Lyon. France. (Cler)    

http://www.cler.net/  
 
 

5. PROPOSTES DE CINEMA 
 

Espera al último baile  
 
Espera al último baile, és una pel·lícula de 
l'any 2001 dirigida per Thomas Carter que 
reflecteix de forma atractiva la relació 
d’estimació entre dos adolescents units 
per una passió, la música. 
 
Sinopsi. 
 
Sara es una adolescente blanca cuyo sueño 
es convertirse en bailarina. Pero sus 
esperanzas se truncan cuando la muerte de 
su madre le cambia la vida. Debe ir a 
Chicago para vivir con su padre en la gran 
ciudad, un nuevo clima al que le cuesta 
mucho adaptarse. Pero allí encontrará a 
Derek, un muchacho negro que comparte 
con ella la pasión por el baile. Sin embargo, 
cuanto más estrechen sus lazos más sufrirán 
la presión entre razas y posiciones sociales 
que les diferencian. 

                                                 
1 Es pot consultar la memòria sencera i els annexos a http://www.xtec.cat/~mlajara/ . També es pot trobar  
escrivint al google: “Educar l’afectivitat”. Una altra adreça interessant: 
http://afectivitatisexualitat.blogspot.com/ 
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Un paseo para recordar 
 

Sinopsis  

Jamie era la última persona de la que se 
enamoraría Landon. Seria y conservadora, era 
lo opuesto a una chica "cool", pero a ella 
tampoco le importaba; hija de un pastor de la 
iglesia baptista de la ciudad, Jamie no tenía 
miedo en hacer saber a la gente que su fe era 
lo más importante en su vida, aunque ello le 
costara algunos amigos. Landon era uno de 
tantos: un tío temperamental, desnortado, que 
destacaba en el instituto por su aspecto y su 
carácter. A sus amigos les divertía burlarse de 
todos cuantos no eran como ellos, y solían 
criticar a Jamie por su vestimenta sobria y su 
conducta taciturna. Landon y su pandilla 
mandaban en la escuela, pero su efímero 
reinado finalizaría pronto, cuando finalizase la 
escuela y comenzase la vida, aunque no fuesen 
consciente de ello... 

Juno 

Sinopsis  

Juno Macguff (Ellen Page) tiene 16 años y es, 
según los adultos, más inteligente de lo que le 
conviene. Ciertamente, es ingeniosa, culta, 
rápida en las respuestas, observadora y, sobre 
todo, sarcástica. Ese sarcasmo no es más que 
una coraza para ocultar sus miedos y dudas. 
Debido a la relación que mantiene con un 
compañero de clase, Bleeker (Michael Cera), se 
queda embarazada. Y, como él se desentiende 
del problema, Juno toma una decisión que 
cuenta con la aprobación de su familia: tendrá el 
niño y lo dará en adopción. Ahora hay que 
encontrar unos padres adoptivos adecuados. 
Mark (Jason Bateman) y Vanessa (Jennifer 
Garner) parecen los padres ideales. Pero resulta 
que Mark y Juno comparten demasiadas 
aficiones y parecen entenderse muy bien desde 
el principio. (FILMAFFINITY) 

Altres propostes 
 

� Honey, la reina del baile. 
� El diario de Noa. 
� La última canción. 
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� Con derecho a roce. Compte! No per posar tota la pel·lícula, massa escenes de 
sexe. Idea general: Tot el que fem amb el nostre cos deixa empremta. Els 
protagonistes acaben enamorant-se. 

� La decisión de Anne. 
� Prueba de fuego (2008) 
� Alta fidelidad (2000) 
� El tigre y la nieve (2005) 
� Comprométete (2002) 
� Up (2009) 
� El viaje más largo (2015) 

 
50 pel·lícules de joventut: 

http://www.cinemanet.info/2011/09/las-50-mejores-peliculas-sobre-la-juventud/ 

 
 

QÜESTIONARI. UN PASEO PARA RECORDAR. 
 
-  Jo i el meu cos, som el mateix?  
 
1. Esmenta dues escenes on creguis que el cos es veu afectat de forma positiva o negativa.  
 
-  Sentim, pensem, decidim 
 
2. Descriu 2 decisions que es prenen en la pel·lícula. Què en penses de cadascuna d’elles? 
Quin pes creus que han tingut els sentiments i emocions i quin pes ha tingut la raó? 
3. Quins canvis experimenta Landon al llarg de la pel·lícula i per què. 
 
-  Autoestima 
 
4. Quin personatge creus que té una bona autoestima i per què? 
 

5. Quin personatge creus que té una baixa autoestima i per què? 
 

6. Com creus que influeix la pròpia autoestima en la manera de relacionar-se amb els 
altres? 
 

- Comunicació i diàleg 
 
7. Compara el tipus de comunicació i el diàleg que es donen entre els protagonistes. 
 

8. Com és la comunicació de Jamie amb el seu pare?  
 

-  Enamorament o amor 
 
9. Digues algun argument que demostri que hi ha una bona amistat entre els protagonistes. 
 

10. Busca alguna escena o frase que mostri l’enamorament que existeix entre Jamie i 
Landon. 
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6. PROPOSTES DE MÚSICA 

� Para Toda La Vida. Fito  & Fitipaldis  

Cuando estuviste conmigo, 
jamás te dije mentira, 
quería tenerte en mis brazos. 
pero por toda la vida. 
 
Y tu querías aventura, 
tomaste muy mal camino, 
ibas buscando basura 
en un terreno barrido. 
 
Yo le doy mi querer al querer 
y lo doy para toda la vida. 
Si quisiera vivir de placer 
me buscaba un amor de cantina. 
Yo le doy mi querer al querer 
y lo doy para toda la vida. 
 
Cuando estuviste conmigo, 
tenías un mal pensamiento. 
 
 

Si yo lo hubiera sabido 
no hubiera perdido el tiempo. 
 
Tendrás el mundo en tus manos, 
tendrás montones de pesos 
si a otros los tienes llorando 
conmigo tocaste hueso. 
 
Yo le doy mi querer al querer 
y lo doy para toda la vida. 
Si quisiera vivir de placer 
me buscaba un amor de cantina. 
Yo le doy mi querer al querer 
y lo doy para toda la vida. 
 
Yo le doy mi querer al querer 
y lo doy para toda la vida. 
Si quisiera vivir de placer 
me buscaba un amor de cantina. 
Si quisiera vivir de placer 
hay para toda la vida... 

 

� ÉS PER TU.  LAX'N BUSTO  

És per tu que em sento fort 
és per tu, que m’has triat tal com sóc 
que he après que, en el fons la tendresa es la gran fortalesa  
m’has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor. 
 
És per tu, que has arribat 
al moment precís, ni massa aviat ni massa tard 
quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa 
la meva llar es allà on tu hi deixes l’equipatge 
sense tu és que estic perdut.... 
 
És per tu que la lluita té sentit  
l’amor és la força 
que ha triat ésser el meu destí 
obres camins que només cal seguir 
per trobar-me a mi mateix 
i sentir que em dones coses que no em dóna ningú mé s. 
 
És per tot i per no res 
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per voler estar aquí i per ser tal com ets 
que li robo uns acords a la pols, el temps i la guitarra 
una cançó, una petita flor per regalar-te 
enmig d’un món que es boig, sense control. 
 
És per tu que la lluita te sentit... 
 
I en un món dels diners 
de l’enveja i el poder 
ets l’amor i la força que m’empeny cap a un nou destí 
no vull tenir, tant sols vull sentir tot allò que em pots donar 
sé que el temps no esborrarà el que és bo i és de veritat. 
 
És per tu que la lluita te sentit... 
 

� EL TEU COR ÉS UN TAMBOR - ELS CATARRES (BIG BANG) 

 

 
I en un món tan esquerp ple de bojos al 
poder  
ets l’amor i la força que m’empeny cap a 
un nou destí.  
No vull tenir, tan sols vull sentir  
sé que el temps no esborrarà el que és 
bo i és de veritat. 
 
El teu cor és un tambor, batega fort, 
perquè no coneix la por, 
el coratge avui pren el teu nom, 
ets un lleó, fas del món un lloc millor 
 
Tens la sort entre els teus punys, el foc 
als ulls, 
per tu res és massa lluny, 
tots els teus camins són plens de llum, 

tu tens el do, de la pena en fas cançó 
 
 
El teu cor és un tambor, batega fort, 
sé que mai no tindràs por 
perquè avui la vida esclata en el teu 
nom, 
aixeca el vol, 
el teu crit encén el tro 

i la teva flama eclipsa el sol 
 
Sents el món sota els teus peus, ara ja 
és teu, 
com també el favor dels déus, 
la veritat creix en la teva veu, 
ets una allau, un guerrer que ens dóna 
pau 
 
I amb la força del teu braç, trenes un llaç, 
que ens uneix com mai abans, 
a bord d’un esperit rebel i audaç, 
passa a l’acció, pinta els dies de colors 
 
Omple els nostres cors, fes que retronin 
muntanyes, 
pobles i mars, que tot tremoli al teu pas 
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7. BIBLIOGRAFIA COMENTADA.  
 

• BONET, J.V, Se amigo de ti mismo,  Sal Terrae, Santander, 1997. 
 

És àmpliament acceptada actualment la necessitat de tenir una autoestima bona per tal de gaudir d’unes 
relacions interpersonals sanes i enriquidores. Aquest llibre és una bona eina per aprendre sobre el tema. 
El seu estil és senzill i amè. Utilitza casos reals, anècdotes, cites d’autors i il·lustracions atractives que 
poden servir com a recursos per a treballar aquest tema a l’aula. 
 

• CORBELLA, J., VALLS, C., Davant d’una edat difícil, Columna, Barcelona, 1993. 
 
Aquest llibre presenta una visió molt àmplia de com és, com sent i com es relaciona l’adolescent. És una 
bona guia per apropar-se a la realitat adolescent i trobar eines per enfocar possibles dificultats per les que 
travessi el jovent. Es tracten també temes específics com les variacions normals i patològiques en el 
desenvolupament de l'adolescent, adolescència i sexualitat, ideals i frustracions, vida escolar, problemes 
de personalitat, l'agressivitat en els joves o l’educació en l'autonomia personal. 
 

• FRANKL, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 1993. 
 

Víktor Frankl va ser el creador de la que es coneix com la tercera escola vienesa de psicoteràpia: la 
logoteràpia. L’home es realitza com a tal quan troba un sentit a la vida. Aquest es podrà trobar   en tota 
situació vital, i no seran els condicionaments físics, psíquics o els problemes socials els que impedeixin el 
compliment del nostre destí sinó que podran esdevenir l’estímul per a que es dugui a terme. El mateix 
autor pot justificar aquesta afirmació amb la seva vida, tal com es reflecteix en el llibre, ja que va 
sobreviure a quatre camps de concentració nazis. El que li va permetre superar aquella experiència va ser 
el convenciment que aquell patiment tindria un sentit i que valia la pena lluitar per sobreviure pensant en 
aquells que estimava.  
En una societat desmotivada i mancada del sentit de l’esforç, especialment entre les edats adolescents i 
joves, aquesta obra pot resultar un estímul a l’hora d’aplicar aquests conceptes en l’EAS. 

 
• GALLOTI, A., Guia sexual para adolescentes, Editorial Juventud, Barcelona, 2000. 

 
Tot i que pot resultar provocatiu, l’autora, escriptora de playboy i de diversos llibres sobre  les relacions de 
parella, té respostes molt assenyades davant d’algunes preguntes que ella mateixa planteja donant veu 
als possibles interlocutors adolescents. El llibre està estructurat en tres parts:  

I. 11-14 anys. Pubertat. II. 15-17 anys Adolescència. III. 18-21 anys. 
Fa un tractament diferent per a cadascuna de les etapes. Aporta diferents adreces d’interès per als joves. 
Posa molt èmfasi en la importància de la sensibilitat com a fonament de les bones relacions de parella. 
 

• GONZÁLEZ, N., Hablemos de sexo con nuestros hijos, Styria, Barcelona, 2006. 
 

Aquesta obra és una guia pràctica que pretén donar orientacions d’educació afectiva i sexual als pares, 
però que poden servir molt bé també als educadors. Hi ha propostes per afrontar situacions i preguntes 
concretes relacionades amb l’afectivitat i la sexualitat que es poden plantejar des de la infantesa fins a 
l’adolescència.  Aquesta guia està basada en els programes d’EAS de la Fundación Desarrollo y Persona 
desenvolupats al llarg dels darrers quatre anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COM ENSENYAR A ESTIMAR?.              NOVEMBRE  2016.           Mercè  Lajara        

 11

• PUIG, A., TORRALBA, F., La  saviesa   del  cos, Proa, Barcelona, 2006. 
 

La preocupació per la pròpia imatge externa és un dels elements que formen part de l’autoestima, 
aspecte fonamental en l’EAS. Aquest llibre desmitifica els absoluts del cos perfecte o ideal ja que aquests 
generen malestars i patiments. La saviesa a la que es refereix  porta a una relació equilibrada amb el 
propi cos i amb el cos dels altres. Parla del cos com un llenguatge, un espai de comunicació entre 
persones. Es proposa una ètica del cos centrada en el respecte, la cura i, també, l’acceptació de la seva 
fragilitat. Alguns fragments poden ser molt profitosos com a textos de reflexió per a l’alumnat. 
 

• SONET, D., Descobrim l’amor, Claret, Barcelona, 1994. 
 

És una obra molt amena que no es presenta com un relat seguit, sinó que tot i tenir una línia 
argumentativa clara, es compon de retalls de reflexions, dibuixos humorístics, textos poètics que permet 
treballar de forma independent els temes que comprèn. Els continguts que inclou són els propis de l’EAS: 
anatomia i fisiologia dels aparells reproductors humans, les diferències home i dona pel que fa al cos i a la 
psicologia, l’evolució de la persona en el seu procés maduratiu respecte a les relacions amb els altres, 
l’atracció, l’enamorament, la parella estable, el matrimoni, etc. També es troben uns annexos interessants 
sobre regulació de la natalitat, MTS, sida i drogues. Pot interessar a joves entre 13 i 20 anys i també a 
pares i educadors. 
 

• SONET, D., Reeixir com a parella, Claret, Barcelona, 2002.  
 

L’autor té el mèrit de combinar discursos seriosos amb tocs d’humor a l’hora de plantejar la vida en 
parella. Fa un repàs a diferents situacions que es viuen al llarg de la vida de les parelles i, amb humor, 
aconsegueix fer reflexionar sobre actituds que poden repercutir en el deteriorament de la convivència. Tot 
i que no esta adreçat a adolescents, es poden utilitzar algunes idees, dibuixos  i exemples per a aplicar a 
l’aula. 

 

• SONET, D., El seu primer petó. L’educació afectiva dels adolescents,  Claret, 
Barcelona, 2002.  

  

La frase de Denis Sonet que pot resumir el contingut del llibre és la següent: “viure una sexualitat 
plena i feliç és teixir una relació satisfactòria amb un ésser diferent”. Aquesta serà la base de una 
vida sexual sana amb la futura parella, fet que pot ajudar a prevenir relacions insatisfactòries i 
disfuncions sexuals. Les primeres relacions dels adolescents seran el fonament sobre el que es 
construiran les relacions futures, i els educadors poden ajudar-los a afrontar amb maduresa les 
decisions que es prenen pel que fa a elles. Aquest llibre té aquesta finalitat. Hi ha dues parts, una 
més general i una altra que tracta temes concrets encapçalats per frases típiques de 
l’adolescència, per exemple: “a mi ningú no m’estima”. Aquesta segona part serà més interessant 
pels adolescents i joves,  mentre que als educadors adults els resultarà també profitosa la 
primera part. 
 

• CLAVERAS, M. I MONTSERRAT, A. Una vida de cinema. Més de cent pel·lícules 
per al diàleg. Edicions Renodrac. Barcelona, 2013. 

 
Aquest llibre és la proposta de dues professores i està dirigit a l’educació secundària i al 
Batxillerat. A partir d’uns valors es seleccionen unes pel·lícules recents (1990-2012), com eines 
per a dialogar amb els alumnes sobre temes transcendentals en la formació de nens i 
adolescents. Cada tema té una introducció, al costat de la fitxa i sinopsi del film, altres pel·lícules 
que tracten de la mateixa temàtica i uns valuosíssims qüestionaris d’activitats per a l’alumnat 
específic –s’indiquen les edats apropiades-; a més en alguns casos, de clarificadors annexos que 
s’inclouen al final del llibre. El llibre és recomanable a tots els professors i agents de pastoral que 
utilitzen el cinema com a mitjà auxiliar en la formació d’infants i joves. 


