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Presentació

Un dels objectius de la Diputació de Barcelona  és ajudar als ajuntaments en la seva tasca 
de promoure la salut de les persones a través del foment d’estils de vida saludable. Per 
aquest motiu, l’Àrea d’Atenció a les Persones, ofereix als ens locals de la demarcació de 
Barcelona propostes d’accions i eines que millorin i afavoreixin la salut de la ciutadania. 

La sexualitat forma part de nosaltres des del nèixer i està present en totes les etapes 
del nostre cicle vital, alhora que influeix en el desenvolupament i en la salut de tots 
nosaltres. Una sexualitat mal canalitzada, entesa i viscuda sense control, pot comportar 
riscos amb greus conseqüències per a la nostra salut present i futura.

L’administració local, en el marc de les seves polítiques de salut pública, treballa per 
minimitzar aquests riscos, a través d’accions educatives o activitats de promoció de la 
salut afectivo-sexual. El material que us presentem segueix aquesta línia. 

La “Guia de recursos d’educació sexual i afectiva”, elaborada amb el suport del 
Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi, té com a objectiu apropar 
els diferents recursos presents a la xarxa en matèria de sexualitat per tal que el personal 
de l’administració local disposi d’aquestes eines i facilitar així les accions o activitats a 
desenvolupar en el territori.

En aquesta guia, que no pretén ser exhaustiva, hi trobareu molts recursos com són: 
programes pedagògics, fulletons divulgatius, audiovisuals didàctics...  ordenats segons 
el col·lectiu a qui s’adreça (pares i mares, adolescents i joves, gent gran, etc) i que 
permet treballar-los transversalment amb diverses regidories dels nostres municipis. 

Estem segurs que us serà útil per a la realització de la vostra tasca en la promoció d’una 
sexualitat sana amb la ciutadania del vostre municipi. 

Josep Oliva i Santiveri

Diputat Delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum 

15

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva



Introducció

Aquesta guia vol donar a conèixer els principals recursos pedagògics sobre sexualitat i 
afectivitat a tècnics i professionals de la salut i l’educació en l’àmbit municipal.

La guia no pretén ser exhaustiva sinó oferir una selecció de recursos de contingut 
pedagògic i de tipologia variada, disponibles a la xarxa, susceptibles de ser utilitzats en 
intervencions educatives o activitats organitzades per agents de salut, assistencials o 
educatius.

Els diferents recursos es troben classificats segons el col·lectiu a qui s’adrecen:

 ∙Adolescents/joves
 ∙Col·lectiu LGTB
 ∙Dones
 ∙Gent gran
 ∙ Infants
 ∙Pares i mares
 ∙Persones amb discapacitat
 ∙Població migrant

Els materials estan organitzats mitjançant una fitxa que conté el màxim d’informació 
possible sobre el recurs. Els camps que es poden trobar són: 

 ∙Títol 
 ∙Autoria personal
 ∙Autoria institucional
 ∙Any
 ∙Nombre de pàgines (si és un recurs escrit), o durada (si és un recurs audiovisual) 
 ∙Tipus de recurs (programa pedagògic, guia didàctica, fulletó divulgatiu, curtme-

tratge...)
 ∙Col·lectiu (públic sobre el qual versa el contingut del recurs) 
 ∙ Públic a qui s’adreça (a qui va dirigit el recurs específicament, bé per realitzar les 

seves activitats professionals, bé perquè són els destinataris del document ressen-
yat)
 ∙Resum (només s’inclouen aquells que l’incorporin en el seu contingut)
 ∙Accés al recurs (enllaç que permet accedir-hi)
 ∙ Informació complementària sobre el recurs (que aporta un millor coneixement del 

recurs)
 ∙Notes (dades descriptives d’interès sobre el recurs).
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Autoria personal • Moreno Beltrán, Anna
• Varela Fernández, Belén

Autoria institucional

• APFCIB (Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears)

• Ajuntament de Barcelona
• Generalitat de Catalunya

Any 2009
Pàgines 180 + DVD
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental SIDA STUDI
Informació complementària Observatori de drets sexuals i drets reproductius

Notes

El material audiovisual de suport conté els curts: 
• Diferents, iguals, nosaltres realitzat per Joves 

per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) 
• Films i drets sexuals i reproductius, realitzat  

per l’Associació de Planificació Familiar de 
     Catalunya i Balears (APCFCiB)  
• Homo baby boom, realitzat per l’Associació de 

Famílies Lesbianes i Gais (FLG)

Drets sexuals i reproductius

http://www.observatori.apfcib.org/i_bd/upload/03%20Revista%20joves.pdf
http://www.observatori.apfcib.org/pagina.php?idi=ca&lang=ca&pag=45
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

19

Autoria personal • Díez David, Èlia
• Juárez Martínez, Olga

Autoria institucional Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona
Any 2002
Col·lecció Documents
Pàgines 131
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental SIDA STUDI

PRESSEC
Prevenció de l’HIV/sida a l’escola secundària

http://www.aspb.es/quefem/docs/pressec.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4411afb3e6d?signatura=&title=PRESSEC+Prevenci%C3%B3+de+l%E2%80%99HIV%2Fsida+a+l%E2%80%99escola+secund%C3%A0ria&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal • Juárez Martínez, Olga
• Díez David, Èlia

Autoria institucional Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona
Any 2002
Pàgines 73
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental SIDA STUDI

Parlem clar
Prevenció de l’HIV/sida a l’escola secundària postobligatòria

http://www.aspb.es/quefem/docs/ParlemClar_aula2.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4411b503e6e?signatura=&title=Parlem+clar+Prevenci%C3%B3+de+l%E2%80%99HIV%2Fsida+a+l%E2%80%99escola+secund%C3%A0ria+postobligat%C3%B2ria&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal • Cabrerizo Gómez, Pilar
• Martín Molleví, Sebastià

Autoria institucional Inclou, gais i lesbianes en l’educació
Any 2005
Pàgines 34
Col·lecció Els quaderns de l’Inclou núm. 2
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

Aquesta guia, adreçada al professorat, ofereix 
propostes i estratègies per treballar amb famílies a 
dos nivells: 

• què es pot fer, com a centre escolar, davant la 
diversitat de famílies com a agents educatius.

• què es pot fer davant situacions particulars (p. 
ex. orientacions davant una entrevista amb una 
família per resoldre una situació conflictiva a 
l’escola). 

A més, conté una part de formació teòrica que 
permetrà conèixer molt millor conceptes i idees de la 
diversitat afectiva i sexual, i una altra amb activitats 
per desenvolupar i altres recursos d’interès. 

Accés al recurs
PDF

Fons documental SIDA STUDI

Treball amb famílies
Guia per al professorat

http://www.benamics.com/documentos/treball_families.pdf
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Autoria personal

• Riera, Carlota
• Bartroli, Montse
• Juárez Martínez, Olga
• Díez David, Èlia

Autoria institucional
• Agència de Salut Pública de Barcelona
• Associació CEPS
• Consorci Sanitari de Barcelona

Any 2003
Pàgines 48
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Professionals que treballen amb adolescents 
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental SIDA STUDI

Parlem clar al carrer
Prevenció de la sida, d’altres malalties de transmissió sexual  
i dels embarassos no desitjats a l’espai extraescolar

http://www.aspb.cat/quefem/docs/parlemclaralcarrer.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44306804377?signatura=&title=Parlem+clar+al+carrer+Prevenci%C3%B3+de+la+sida%2C+d%E2%80%99altres+malalties+de+transmissi%C3%B3+sexual++i+dels+embarassos+no+desitjats+a+l%E2%80%99espai+extraescolar&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal
• Casas Puertas, Montse
• Salvador Fugaroles, Imma
• Torres Fernández, Teresa

Autoria institucional Ajuntament de Mataró
Any 2005
Pàgines 4 quaderns (61, 64, 63, 59)
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs

• Programa per a 1r d’ESO
• Programa per a 2n d’ESO
• Programa per a 3r d’ESO
• Programa per a 4t d’ESO

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web del programa

Coneix, respecta i estima
Programa de sexualitat i afectivitat per a alumnes d’ESO

http://www.xtec.cat/crp-mataro/2009/mediateca/maletes/propies/sexualitat/1reso.pdf
http://www.xtec.cat/crp-mataro/2009/mediateca/maletes/propies/sexualitat/2neso.pdf
http://www.xtec.cat/crp-mataro/2009/mediateca/maletes/propies/sexualitat/3reso.pdf
http://www.xtec.cat/crp-mataro/2009/mediateca/maletes/propies/sexualitat/4teso.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb449e4605023?signatura=&title=Coneix%2C+respecta+i+estima+Programa+de+sexualitat+i+afectivitat+per+a+alumnes+d%E2%80%99ESO&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.xtec.cat/crp-mataro/2009/mediateca/maletes/propies/sexualitat/maletasexualitat.htm
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Autoria personal
• Font Cabré, Pere
• Banyeres, Domènec
• Pérez Calvo, Rosa M.

Autoria institucional • Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
• Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Any 2006
Pàgines 59
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Resum

En el desenvolupament de la infància i l’adolescència, 
hi té un paper destacat l’educació afectiva i sexual. 
La finalitat d’aquest document és proporcionar a 
diversos tipus de professionals de l’educació i de la salut 
un conjunt d’orientacions i recursos per desenvolupar 
activitats relacionades amb l’educació afectiva i sexual 
en el segon cicle d’ESO.

Informació complementària Web Programa “Salut i escola”

Orientacions per a l’educació afectiva 
i sexual a segon cicle d’ESO

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Ambits%20tematics/Per%20perfils/Ens%20locals/Centres_Educatius/Programa_Salut_i_Escola/Documents/Arxius/sansex.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44d10565514?signatura=&title=Orientacions+per+a+l%E2%80%99educaci%C3%B3+afectiva+i+sexual+a+segon+cicle+d%E2%80%99ESO&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.08bf9901ea011adbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=949ec73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&
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Autoria personal Sanchis Caudet, Rosa
Pàgines 68
Any 2008
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Activitats dirigides a estudiants de 4t d’ESO

Suspens en sexualitat
Taller d’educació afectivosexual 

Curs 08-09

http://www.rosasanchis.cat/sexualitat/materials/unitat_didactica_suspens_sex_10_curs_online_rosa_sanchis.pdf
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Autoria institucional Agència de Salut Pública de Barcelona
Any 2010

Pàgines
• Guia professorat: 103  
• Fitxes de situacions: 32  
• 2 carpetes alumnes: 20 i 14 

Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

Programa de prevenció de les relacions sexuals no 
protegides: Prevenció de l’embaràs adolescent i de les 
infeccions de transmissió sexual, que inclou el VIH/sida. 
S’adreça als estudiants de secundària, i es pot fer des 
de 3r d’ESO fins a 2n de batxillerat o cicles formatius. 
El professorat pot triar entre dos itineraris d’acord 
amb les característiques del grup, del centre, i de les 
seves preferències. Un amb 6 activitats conduïdes 
pel professorat permet treballar de forma més lenta i 
esglaonada, mentre que l’altre amb 4 activitats es més 
ràpid i directe i incorpora activitats dutes a terme per 
una parella d’alumnes. Els dos inclouen una visita a un 
centre d’atenció a la salut sexual i reproductiva. 

Accés al recurs
Web

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Programa escolar de salut sexual i comunicació

Parlem-ne; no et tallis! 

http://www.aspb.es/quefem/escoles/parlem-ne-no-et-tallis.htm
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Autoria personal • Generelo Lanaspa, Jesús
• Moreno Cabrera, Octavio

Autoria institucional

• CC.OO. (Comisiones Obreras). Federación Regional 
     de Enseñanza
• COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales 

y bisexuales de Madrid)
Any 2007
Pàgines 39
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

Materials pensats per a que mestres, professors, 
orientadors i educadors tinguin alguna eina de treball de 
com afrontar un dels mandats de la nova llei educativa: 
que en els centres escolars es reconeguin la diversitat 
afectivo-sexual i que els joves rebin una educació en 
la que la diversitat (totes) es percebi –sense temors 
ni prejudicis- com una riquesa; en la que el respecte a 
la diferència sigui un valor principal, i a on la dignitat 
de tots i cadascun dels i les alumnes sigui una prioritat 
que mai pugui ser menyscabada. 

Accés al recurs
Web i PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Diferentes formas de amar
Guía para educar en la diversidad afectivo-sexual

http://www.cogam.es/secciones/educacion/documentos-sin-orden/i/208289/154/diferentes-formas-de-amar
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Autoria personal • Surià Sabater, Lali
• Horts Gorriz, David

Autoria institucional Inclou, gais i lesbianes en l’educació
Any 2006
Pàgines 27
Col•lecció Els quaderns de l’Inclou, núm. 5
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

Pretén donar a conèixer continguts sobre sexualitat i 
aconseguir que els nois i noies, amb independència de 
la seva orientació sexual i identitat de gènere, prenguin 
consciència sobre els prejudicis i estereotips existents 
en la nostra societat envers les persones transsexuals 
i homosexuals de forma que es plantegin canvis en les 
seves actituds. 
Les activitats pretenen que l’alumnat homosexual 
i transsexual aprofundeixi en la seva realitat i en 
l’autoacceptació sense dubtes innecessaris i que 
l’alumnat heterosexual assumeixi la seva sexualitat 
sense actituds de superioritat ni comportaments 
discriminatoris cap a les persones lesbianes, gais i 
transsexuals.

Accés al recurs
Web i PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Tutoria (2n cicle d’ESO)

http://www.arsmm.com/quaderns/quadern.html?id=6
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Autoria personal

• Lena Ordóñez, Adelina
• González Suárez, Amalia
• Fernández Fernández, Ana Belén
• Blanco Orviz, Ana Gloria
• Fernández García, Ana Isabel
• Suárez Suárez, Ana María
• Silva Hermida, Elvira
• Rubio Fernández, María Dolores
• Mier Corteguera, Marta

Autoria institucional

• Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales

• Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad

Any 2007
Pàgines 232
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

Propostes didàctiques en el camp de l’educació sexual 
i dels afectes. 
Organitzada per nivells, de 1r a 4t d’ESO, compta 
amb diferents unitats didàctiques adaptades a l’edat i 
necessitats.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web
Notes Guia per a l’educació afectivo-sexual a l’ESO

Ni ogros ni princesas 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/Ni-ogros-ni-princesas_programa.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb451c32d5b6a?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Ni+ogros+ni+princesas&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5140&Itemid=238
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Autoria personal • García Ruiz, Mercedes
• Suárez Álvarez, Óscar 

Autoria institucional Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de 
Vivienda y Bienestar Social

Any 2007
Pàgines 254

Col·lecció Documentos de política social. Serie documentos 
técnicos, nº 19

Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Programa de educación sexual para 
los centros de menores de Asturias

http://jcpintoes.en.eresmas.com/edsexcam.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb454e16e5ec1?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Programa+de+educaci%C3%B3n+sexual+para+los+centros+de+menores+de+Asturias&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal García Ruiz, Mercedes

Autoria institucional
• Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies
• Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de 

Salud y Servicios Sanitarios
Any 2007
Pàgines 178
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

CINESEX
Cine y educación sexual con jóvenes

http://www.cmpa.es/datos/2/CINESEX_2007_1789.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb458f33c63f5?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=CINESEX+Cine+y+educaci%C3%B3n+sexual+con+j%C3%B3venes&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=


ADOLESCENTS I JOVES

Programa pedagògic

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

32

Autoria personal García Ruiz Mercedes
Autoria institucional Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies
Any 2009
Pàgines 157
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
Web i PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Recurs dirigit a promoure l’educació entre iguals

Educación sexual con arte
Educación sexual entre jóvenes

http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=27794&te=5155&idage=31873&vap=0
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672044a574012045376261013e?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Educaci%C3%B3n+sexual+con+arte+Educaci%C3%B3n+sexual+entre+j%C3%B3venes&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal García Ruiz, Mercedes
Autoria institucional Conseyu de la Mocedá del Principau d’Asturies
Any 2009
Pàgines 48
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Taller educación sexual con arte
Programa educación sexual entre jóvenes

http://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Promocion%20de%20la%20Salud/Programas%20de%20Educaci%C3%B3n/Educaci%C3%B3n%20afectivo%20sexual/2.%20Taller%20educacion%20sexual%20con%20arte.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a0121795e92e50090?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Taller+educaci%C3%B3n+sexual+con+arte+Programa+educaci%C3%B3n+sexual+entre+j%C3%B3venes&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal • Surià Sabater, Laia
• Horts Gorriz, David

Autoria institucional Inclou, gais i lesbianes en l’educació
Any 2006
Pàgines 27
Col·lecció Els quaderns de l’Inclou, núm. 8
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

La tasca més important i fonamental que cal realitzar 
des de les entitats de lleure educatiu consisteix a 
practicar i assajar, des de l’experiència real, valors 
tan bàsics com conviure amb altres persones, amb 
tot el que això comporta d’acceptació, de renúncia, de 
respecte, de saber parlar i comunicar idees, d’esperar 
el torn, de treballar conjuntament, etc. 
Aquesta guia facilita a monitors, monitores i caps, 
un seguit d’idees i propostes d’activitats adreçades 
a contribuir a la normalització del fet homosexual i 
transsexual.

Accés al recurs
Web i PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Activitats per a infants i joves a 
l’esplai

http://arsmm.com/quaderns/quadern.html?id=9
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Autoria personal • Calero, Marta
• Palma, Carmen

Autoria institucional Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública i 
Consum

Any 1997
Pàgines 31
Col·lecció Salut a l’escola, núm. 3
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

Presentació del crèdit al professor. 
Facilita els continguts a tractar així com els objectius 
als que es pretén arribar amb les diferents activitats 
d’ensenyament-aprenantatge i l’avaluació del crèdit 
amb un qüestionari per fer l’avaluació inicial. 
Totes les unitats temàtiques estan temporalitzades. 
També es faciliten una sèrie d’orientacions extretes del 
llibre “La pedagogia de la sexualitat” de Pere Font.  
La guia es complementa amb un recull bibliogràfic per 
als professors, per als alumnes i de temes específics, 
així com material complementari relacionat amb el 
tema (fullets, vídeos i diapositives). 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Sexualitat i afectivitat per a joves

http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/40992.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44117c03e64?signatura=&title=Sexualitat+i+afectivitat+per+a+joves&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal

• Martínez Carrasco, José Pedro
• Ferriz Papí, Juan Antonio
• Pujol Cremades, Nat
• Samper, José Ramón
• Simonis Sanpedro, Ángeles
• Tofiño Quesada, Iñaki

Autoria institucional Inclou, gais i lesbianes en l’educació
Any 2005
Pàgines 41
Col•lecció Els quaderns de l’Inclou, núm. 0
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

Unitat concebuda per parlar de sexualitat i afectivitat, 
en especial, a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, encara 
que algunes activitats també estan pensades per a 
Batxillerat i Formació Professional específica de Grau 
Mig. 

Accés al recurs
Web i PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Introducció a la diversitat afectiva i 
sexual

http://arsmm.com/quaderns/quadern.html?id=5


ADOLESCENTS I JOVES

Programa pedagògic

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

37

Autoria personal
• Cabrerizo Gómez, Pilar
• Pueyo, Alicia
• Rocabert, Noemí

Autoria institucional Inclou, gais i lesbianes en l’educació
Any 2005
Pàgines 22
Col·lecció Els quaderns de l’Inclou, núm. 6
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

Ofereix recursos i propostes per poder treballar 
aspectes relacionats amb la diversitat afectiva i sexual, 
els nous models de família, les identitats,... d’una 
forma integradora i diversa.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Contes per treballar la diversitat

http://www.benamics.com/documentos/contes_treballar_diversitat.pdf
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Autoria institucional
Amnistía Internacional. Sección española:
• Equipo de Derechos Humanos y Minorías Sexuales
• Equipo de Educación en Derechos Humanos

Any 2006
Pàgines 20
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

El derecho a la orientación sexual

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/amnistia.pdf
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Autoria institucional

• Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad y 
Consumo

• Gobierno Vasco. Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación

Any 2011
Pàgines 33
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Prevención del VIH/sida, infecciones 
de transmisión sexual y embarazo 
no deseado
Guía para el profesorado

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-sida07/es/contenidos/informacion/sida_educativo/es_sida/adjuntos/guia_profesor.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042e0eeaad012e13b707110012?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Prevenci%C3%B3n+del+VIH%2Fsida%2C+infecciones+de+transmisi%C3%B3n+sexual+y+embarazo+no+deseado&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal

• Infante García, Ana
• París Ángel, Ángela
• Fernández Herrera, Lola
• Padrón Morales, María del Mar

Autoria institucional Diputación de Málaga. Servicio de Juventud y Deportes
Any 2009
Pàgines 46
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

Eina didàctica per a aquelles persones que tenen 
l’oportunitat de treballar amb nois i noies joves, per 
apropar-los a una visió de la sexualitat oberta, de 
cultiu i integrada en el desenvolupament personal.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web

¿Y tú qué sabes de “eso”?
Manual de educación sexual para jóvenes

http://www.institutodesexologia.org/QueSabesdeEso_Mar.pdf
http://www.xing.com/net/ne_trabajosocial/bibliografia-profesional-133251/y-tu-que-sabes-de-eso-manual-de-educacion-sexual-para-jovenes-27032562/
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Autoria institucional
• Amnistía Internacional
• COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales 

y bisexuales de Madrid)
Any 2007
Pàgines 7
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb adolescents/joves

Resum

Aquesta unitat didàctica ha estat realitzada 
conjuntament per Amnistía Internacional, COGAM i 
FEDERACIÓN COLEGAS amb l’objectiu d’aportar a la 
comunitat docent nous recursos educatius per despertar 
en l’alumnat una consciència de solidaritat al voltant 
de la igualtat de drets dels gais, lesbianes, bisexuals i 
persones transgènere.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Actividades didácticas para secundaria y bachillerato

Derechos humanos y diversidad 
afectivo-sexual

http://www.es.amnesty.org/uploads/media/msx-educadores.pdf
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Autoria institucional Generalitat Valenciana
Any 2010
Tipus de recurs Programa pedagògic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents
• Joves 
• Professionals que treballen amb adolescents i joves

Resum

El Programa de Intervención en Educación Sexual 
(PIES) té com a objectiu general l’educació en valors 
que promoguin una vivència positiva de la pròpia 
sexualitat i uns comportaments sexuals en la línia de 
les opcions més saludables.

Accés al recurs Web del Programa

Informació complementària
Guia didàctica 

Material per a joves

PIES. Programa intervención de 
educación sexual

http://cuidatecv.es/pies/
http://cuidatecv.es/pies/guia-didactica/introduccion/
http://cuidatecv.es/pies/guia-didactica/introduccion/
http://cuidatecv.es/pies/materiales-para-jovenes/folletos/
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Autoria personal • Robberecht, Thierry
• Paulo, Marco

Autoria institucional XEGA (Xente Gai Astur)
Any 2007
Pàgines 7
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web

El amor y el sexo no son de un solo 
color
Guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes

http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2007/05/Guille.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a012486f19f9c005f?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=El+amor+y+el+sexo+no+son+de+un+solo++color+Gu%C3%ADa+sobre+diversidad+afectivo-sexual+para+adolescentes&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.scribd.com/doc/13289582/El-Amor-y-El-Sexo-No-Son-de-Un-Solo-Color
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Autoria institucional Sabadell Atenció Jove (SAJ)
Any 2013
Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Accés al recurs PDF
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

La sida

http://ca.sabadell.cat/SAJ/d/GuiaSida.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/ff8081814223340201436d4fa4c3043a?signatura=08.04.02&search=signatura
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Autoria institucional Departamento de Salud del País Vasco
Any 2014
Pàgines 12
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Accés al recurs PDF
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI
Notes Disponible en euskera i en castellà.

Sexu seguruagoa. Sexo + seguro

http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD21454.pdf
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff808181463cc53c0146d2e58b250209?signatura=B02&search=signatura
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Autoria institucional Consell Comarcal del Baix Llobregat
Any 2013
Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Accés al recurs PDF
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Mou-te per plaer

http://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius/63654_MOU_TE%20PER%20PLAER_D.pdf
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff808181422334020142e1be2b8e037e?signatura=B02&search=signatura
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Autoria institucional
Generalitat de Catalunya:

• Secretaria General de Joventut
• Direcció General de Salut Pública

Any 2009
Pàgines 12
Tipus de recurs Recull de recursos

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

Eina per disposar de recursos per a la prevenció de la 
sida i altres ITS entre els i les joves. 
El contingut es va actualitzar el desembre de 2008 i 
inclou material elaborat per altres institucions i per 
entitats especialitzades en el tema. 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes
Recull de recursos de dinamització per a la prevenció 
de la sida i altres infeccions de transmissió sexual 
adreçat a joves

Recursos: Joves, transmissió sexual, 
SIDA

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Altres/joves_transmissio_sexual_sida.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a0121795df6e3002f?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Recursos%3A+Joves%2C+transmissi%C3%B3+sexual%2C+SIDA&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=


ADOLESCENTS I JOVES

Guia didàctica

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

48

Autoria personal

• Fernández Alonso, Ana
• Rotella, Iván
• Lombardía, Carolina
• Fidalgo, Natividad
• Arango, Enrique

Autoria institucional • Instituto Asturiano de la Juventud
• Asociación de Mujeres Jóvenes

Any 2008
Pàgines 72
Col·lecció Cuadernos de orientación, nº 1
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents 
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Tu sexualidad

http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/CuadernosOrientacion/CO%201%20Tu%20Sexualidad.pdf
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Autoria institucional Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Any 2008
Pàgines 25
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents 
• Joves

Accés al recurs

PDF en català
PDF en castellà

Fons documental de SIDA STUDI

Guia jove
Contracepció i sexualitat

http://www.l-h.cat/gdocs/d2071947.pdf
http://www.slideshare.net/soyborderline/guia-joven-contracepcion-y-sexualidad
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a0124c56fbc1200e4?signatura=&title=Guia+jove+Contracepci%C3%B3+i+sexualitat&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales)

Any 2010
Pàgines 8
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents 
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Treballa aspectes vinculats a la identitat/orientació 
sexual 

Carol y Guille van a mi instituto
El amor y el sexo no son de un solo color

http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD11543.pdf
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Autoria institucional COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales de Madrid)

Any 2007
Pàgines 31
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents 
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guía didáctica sobre transexualidad 
para jóvenes y adolescentes

http://www.cogam.org/rs/1021/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/040/rglang/es-ES/fd/1/filename/guiadidactica.pdf
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Autoria personal • Méndez, Margarita
• Ros Rahola, Rosa

Autoria institucional Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública i 
Consum

Any 2005
Pàgines 21
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents 
• Joves

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Malalties de transmissió sexual

http://www1.diba.cat/llibreria/Pre_lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Servei&ID=41671
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4443cd945b3?signatura=&title=Malalties+de+transmissi%C3%B3+sexual&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal Ros Rahola, Rosa

Autoria institucional Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública i 
Consum

Any 2008
Pàgines 28
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents 
• Joves

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Infeccions de transmissió sexual
Com prevenir-les i afrontar-les

http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/43319.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672044a574012045367b0e00d0?signatura=&title=Infeccions+de+transmissi%C3%B3+sexual+Com+prevenir-les+i+afrontar-les&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal • Méndez, Margarita
• Ros Rahola, Rosa

Autoria institucional Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública i Consum
Any 2005
Pàgines 23
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents 
• Joves

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Anticoncepció

http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/41674.pdf
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Autoria personal

• Ros Rahola, Rosa
• Campo, Imma
• Gutiérrez, Ana María
• Ferran, Isabel

Autoria institucional Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública i Consum
Any 2008
Pàgines 27
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents 
• Joves
• Professionals que treballen amb joves

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Anticoncepció
Orientació i ajuda per als educadors i el jovent

http://www.centrejove.org/pdf/anticoncepcio.pdf
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Autoria institucional FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales)

Any 2009
Pàgines 8
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Carol, una chica de mi instituto

http://www.felgtb.org/rs/113/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/c76/filename/comic-carol.pdf


ADOLESCENTS I JOVES

Guia didàctica

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

57

Autoria institucional • Generalitat de Catalunya
• Universitat de Barcelona

Any 2013
Pàgines 169
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents i joves

Resum

La salut afectiva i sexual és un dret dels adolescents, 
i promoure una sexualitat responsable és un deure de 
les institucions públiques. 
Els adolescents passen per una etapa vital en la 
qual l’afectivitat i la sexualitat es viu amb molta 
intensitat i pren el significat d’una forma de relació 
i de desenvolupament de la identitat personal. La 
manera de viure i d’expressar-se determina en gran 
mesura el desenvolupament personal i el benestar i 
la cultura, el context social i l’ambient familiar, entre 
d’altres, incideixen en la manera d’entendre i percebre 
les relacions afectives i sexuals.

Accés al recurs PDF

Pla de salut afectiva i sexual
Promoció i prevenció en la infància i l’adolescència, amb 
especial èmfasi en la població vulnerable. 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Recursos/Protocols_i_recomanacions/17_salut_maternoinfantil/documents/pla_salut_afectiva_sexual.pdf
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Autoria institucional IES Miguel Server
Any 2007
Durada 2 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

Una parella d’enamorats pretén mantenir relacions 
sexuals. El noi està disposat a superar totes les barreres 
imaginables per tal d’aconseguir el seu objectiu: una 
relació segura. 
Com a fons, una jove oriental recita un poema en xinès 
que relaciona la sexualitat amb els quatre elements 
de la naturalesa: foc, terra, aire i aigua. Al final un 
missatge “protegeix el teu present, conservaràs el teu 
futur”

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Notícia a “El Periódico”

Notes
Curt guanyador del primer premi en el V Festival de 
Cortometrajes Cine y Salud que organitza la DGA i en 
el XXII Festival Internacional Cinema Jove de València

Control de riesgos

http://www.youtube.com/watch?v=plFRIKmvu1E
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=332787
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Autoria institucional

Gobierno Vasco:
• Departamento de Sanidad
• Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación
Any 2006
Durada 20 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents 
• Joves
• Professionals que treballen amb joves/adolescents

Resum

Sèrie de 7 curts de ficció , destinats a joves d’entre 16 i 
18 anys, que recullen diferents situacions relacionades 
amb les pràctiques sexuals segures i el VIH: 

• Comprar, portar i proposar el preservatiu. 
• Com s’utilitza el preservatiu? 
• Acceptant  les persones seropositives. 
• Esperant el resultat del test de la sida. 
• Parlar sobre sexualitat. 
• Què són les malalties de transmissió sexual 

(MTS)? 
• Prevenir l’embaràs no desitjat. 

Inclou una guia amb propostes didàctiques per treballar 
els curts.

Accés al recurs
Web (4 curts online amb fitxes pedagògiques)

Fons documental de SIDA STUDI

Sexo seguro

http://www.sidastudi.org/es/info/materiales_audiovisuales
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Autoria institucional SIDA STUDI
Any 2008
Durada 5 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents 
• Joves
• Professionals que treballen amb joves/adolescents

Resum

Una mateixa situació en la què es proposa la negociació 
de l’ús del preservatiu en una parella amb quatre 
possibles finals alternatius. 
Permet fer una proposta didàctica per treballar aquest 
tema.

Accés al recurs

Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària PDF

1 història, 4 finals

http://www.youtube.com/watch?v=eC2P3b-KIoM
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042259b3e4012259c177450003?signatura=&title=1+hist%C3%B2ria%2C+4+finals&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.sidastudi.org/resources/doc/100204-dinamica-del-dvd-1-historia-4-finals-8462021165184901955.pdf
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Autoria institucional Cruz Roja Juventud
Any 2012
Durada 5 min 49 seg
Tipus de recurs Audiovisual didàctic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents 
• Joves
• Professionals que treballen amb joves i adolescents

Resum

Cruz Roja Juventud posa en marxa la Campanya “Con 
el VIH, pon los pies en el suelo” amb motiu de l’1 de 
desembre: Dia Mundial de la Resposta davant el VIH i 
la Sida. 
Joves responen a les preguntes més freqüents sobre el 
VIH/Sida en el vídeo del mateix nom.

Accés al recurs Vídeo

Informació complementària
Web campanya

Biblioteca SIDA STUDI

Con el VIH, pon los pies en el suelo

http://www.youtube.com/watch?v=bX8H-ecwzrA
http://www.cruzrojajuventud.es/portal/page?_pageid=1139,34810525&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.sidastudi.org/es/registro/ff808181422334020142b781dc2402bf?signatura=08.04.02&search=signatura
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Autoria institucional
• Kasal de joves de Castelldefels
• Centre Frederic Mompou
• Ajuntament de Castelldefels

Any 2011
Durada 3 min 28 seg
Tipus de recurs Audiovisual didàctic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents 
• Joves
• Professionals que treballen amb joves i adolescents

Resum Campanya contra la sida 2011
Accés al recurs Vídeo
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Notes Video realitzat amb els i les joves del Kasal de 
Castelldefels.

Què saps de la sida

http://www.youtube.com/watch?v=0mGwUrgKMt4
http://www.sidastudi.org/es/registro/ff80818137749d8d0137bb61f3ab006e?signatura=08.04.02&search=signatura
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Any 2008
Durada 92 min
Tipus de recurs Llargmetratge

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

Juno McGuff és una noia de 16 anys que accidentalment 
queda embarassada del seu millor amic, Paulie. 
Juno decideix donar el bebè en adopció, però abans 
ha de trobar els pares perfectes. Amb l’ajut del seu 
discret xicot, el seu comprensiu pare i la seva pràctica 
madrastra, Juno selecciona a una rica parella ansiosa 
per adoptar el seu primer bebè.

Accés al recurs

Llargmetratge

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
Web Fox

Trailer

Notes

Direcció: Jason Reitman 

Interpretació:  Ellen Page; Michael Cera; Allison 
Janney; JK Simmons; Olivia Thirlby; Jason Bateman; 
Jennifer Garner

Juno

http://www.cinetube.es/peliculas/comedia/juno_espanol-dvd-rip-megavideo-33484.html
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179609d8d0200?signatura=&title=Juno&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672179467a012179609d8d0200?signatura=&title=Juno&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.foxsearchlight.com/juno/
http://www.youtube.com/watch?v=1U9iQD1Xk5I
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Any 1995
Durada 87 min
Tipus de recurs Llargmetratge

Col·lectiu • Adolescents 
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

Vint-i-quatre hores frenètiques en la vida d’un grup 
d’adolescents de Nova York, que només pensen en el 
sexe i passar-ho bé. Un dia una de les noies descobreix 
que l’única vegada que ha fet l’amor s’ha infectat amb 
el virus del VIH.

Accés al recurs

Llargmetratge

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
• Fitxa tècnica i didàctica
• Web Homines
• Trailer

Notes

Direcció: Larry Clark

Interpretació: Joseph Chan; Johnathan Staci Kim; Leo 
Fitzpatrick; Sarah Henderson

Kids

http://www.divxonline.info/pelicula/2201/Kids-1995/
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44162e23f1b?signatura=&title=Kids&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44162e23f1b?signatura=&title=Kids&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/kids.htm
http://www.homines.com/cine/kids/index.htm
http://www.videodetective.com/movies/kids/5778
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Autoria institucional Consejo de la Juventud de España
Any 2005
Durada 6 curts (68 min)
Tipus de recurs Curtmetratge

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents
• Joves
• Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

Bailongas: Queco pensa que, sense el recolzament de pastilles, 
la relació sexual amb la seva parella corre el risc de fracassar.
En malas compañías: Guillermo és un jove que manté relacions 
sexuals amb homes. Coneix un jove amb qui inicia una relació de 
parella, malgrat les dificultats per mostrar públicament la seva 
homosexualitat. 
Hongos: Marisa és una jove que vol separar-se d’un antic nuvi, 
però les coses es compliquen perquè ella té “fongs vaginals”. 
Des-control: Dos amics s’expliquen relacions sexuals. Un 
insisteix en saber si va usar preservatiu. L’altre sabia que devia 
utilitzar-lo i els tenia a mà, però al final... 
El juego de las sillas: Un grup de dones joves explica com 
arriben a infectar-se del VIH.  
Sida y otras enfermedades: Dues joves malaltes, de grip i sida, 
seuen una estona en un bar a xerrar de la seva vida. 

Accés al recurs

• Bailongas
• En malas compañías
• Hongos
• Des-control
• El juego de las sillas
• Sida y otras enfermedades

Fons documental de SIDA STUDI

El lugar no importa. La luna es 
imprescindible

http://www.youtube.com/watch?v=lxkl4Z4dpOk
http://s251.photobucket.com/user/iltitogy/media/enmalascompanias.flv.html
http://www.dailymotion.com/video/xqdj0w_hongos-de-ramon-salazar_shortfilms
http://www.youtube.com/watch?v=gz41UytaNKc
http://www.youtube.com/watch?v=JRG_ISJq7X4
http://www.youtube.com/watch?v=DqYeqihhXZ8
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4449bfb4653?signatura=&title=El+lugar+no+importa.+La+luna+es+imprescindible&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Any 2009
Durada 4 min
Tipus de recurs Curtmetratge

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents
• Joves
• Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum
Laura és una noia de 17 anys que s’ha quedat 
embarassada. Asseguda al carrer reflexiona sobre com 
serà la seva vida a partir d aquest moment.

Accés al recurs
Curtmetratge

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Notícia al Diari ElDia.es

Notes

Direcció: Eduardo Gorostiza

Interpretació: Laura Cea

Premi del públic i menció honorífica a la millor fotografia 
en el I certamen de curtmetratges Sexpresan; Nominat 
al millor curt jove en el Festival de Cortometrajes Dunas, 
Fuerteventura 2010; Nominat a millor curtometratge 
en el Festival Canariasrueda 2010.

Nueve

http://vimeo.com/6404969
http://www.eldia.es/2009-08-30/cultura/25-Eduardo-Gorostiza-concluye-rodaje-corto-Nueve.htm
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Autoria institucional AIDES (França)
Any 2007
Durada 2 min 13 s
Tipus de recurs Curtmetratge

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents
• Joves
• Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

Curtmetratge amb música dels anys 50 amb un 
missatge preventiu. 
Explica les aventures d’un noi que té diverses relacions 
sexuals amb homes i dones on sempre utilitza el 
preservatiu. 
El missatge final és: 1000 maneres d’estimar, una sola 
de protegir-se.

Accés al recurs
Curtmetratge

Fons documental de SIDA STUDI

Love stories

http://vimeo.com/35636232
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb452ae075c7f?signatura=&title=Love+stories&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional IES Miguel Server
Any 2007
Durada 7 min
Tipus de recurs Curtmetratge

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

La pel·lícula mostra sis personatges que presenten 
de forma explícita o implícita diferents actituds 
relacionades amb la sexualitat adolescent. 
En molts casos, aquestes actituds són el resultat d’un 
problema relacionat amb una absència d’informació 
sexual. La història parteix d’una aparent teràpia de 
grup i que ens dóna a conèixer  als personatges a partir 
de les seves manifestacions.

Accés al recurs
Curtmetratge

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Guia didàctica

El sexo a escena

http://iesmseza.educa.aragon.es/webcortos/sexoaescena.htm
http://iesmseza.educa.aragon.es/webcortos/activos/pdfs/Guia_El_sexo_a_escena.pdf
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Autoria personal Martín, Andreu
Ribera, Jaume

Editorial Columna
Col·lecció Columna Jove, núm. 200
Any 2004
Pàgines 335
Tipus de recurs Novel·la

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

A través del diari que escriu el jove Flanagan, es 
descriu la vida afectiva i sexual d’un adolescent amb 
un toc d’humor. Es resolen les preguntes i els dubtes 
que comporta començar a experimentar en el sexe. 
S’hi parla de la pubertat, dels genitals, de la resposta 
sexual humana, de la primera vegada, dels mètodes 
anticonceptius, de les ITS o de la violència de gènere. 

Accés al recurs

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
• Web Educando en igualdad
• Guía para la lectura de El diario rojo de Carlota y El 

diario rojo de Flanagan

El diari vermell del Flanagan

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44262d141f9?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=El+diari+vermell+del+Flanagan&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article101
http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/ABCsexo7449.pdf
http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/ABCsexo7449.pdf
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Autoria personal Lienas, Gemma
Editorial Empúries
Any 2005
Pàgines 250
Tipus de recurs Novel·la

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

És un llibre amb uns capítols novel·lats, en els quals 
la Carlota estableix una relació sentimental i sexual 
amb en Flanagan (el famós detectiu de llibres com “No 
demanis llobarro fora de temporada”), i amb uns altres 
capítols en què, amb l’excusa d’un diari, la Carlota 
va exposant tot el que aprèn sobre la sexualitat i, de 
retruc, sobre els sentiments. 

Accés al recurs

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
• Web Educando en Igualdad
• Guía para la lectura de El diario rojo de Carlota y El 

diario rojo de Flanagan

El diari vermell de la Carlota

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb442632841fa?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=El+diari+vermell+del+Flanagan&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article100
http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/ABCsexo7449.pdf
http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/ABCsexo7449.pdf
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Autoria personal Brenot, Philippe
Editorial Gedisa
Col·lecció Campo de estrellas
Any 2005
Pàgines 116
Tipus de recurs Novel·la

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

Arturo i Cloe van a la mateixa classe: es coneixen, 
s’agraden, es miren, parlen, comparteixen amics 
i activitats... i s’enamoren. Arturo té bons amics i li 
encanta jugar a futbol o entretenir-se amb la seva 
consola; Cloe li explica a la seva millor amiga, Carlota, 
quasi tots els seus secrets, fins que coneix a Arturo 
i llavors comença a escriure un diari, que acabarà 
compartint amb ell. En el seu diari secret, Arturo i Cloe 
s’expliquen el que els está passant en l’institu t, a més 
de confessar-se les seves emocions, el que arriben 
a sentir l’un per l’altre fins que es produeix la seva 
primera trobada a soles. 

Accés al recurs

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

El Diari de l’Artur i la Cloe
L’amor i la sexualitat explicats a dues veus 

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4432a1743a6?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=El+Diari+de+l%E2%80%99Artur+i+la+Cloe&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública
Tipus de recurs Exposició

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents
• Joves
• Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

L’exposició s’adreça a adolescents i joves de 12 a 16 
anys. 
S’estructura en dues parts: la primera es dirigeix als 
més joves i on s’incideix en què és la sexualitat, com 
es viu, la identitat sexual, els mites, els prejudicis....I 
una segona part, adreçada als joves de 14 a 16 anys, 
que aborda ja els riscos associats a la sexualitat, per 
tal d’afrontar-los d’una manera positiva, afavorir així 
una actitud responsable envers la sexualitat. 
La mostra s’acompanya d’una guia educativa adreçada 
al personal docent, perquè pugui treballar la promoció 
de la salut sexual amb els adolescents a l’aula, tant 
abans com després de la visita.  

Accés al recurs
Plafons

Fons documental SIDA STUDI

Treu-li suc a la sexualitat 
Una visió positiva i saludable de la sexualitat

http://www.diba.cat/documents/713460/713964/salutpublica-descarrega-exposiciosexualitat-pdf.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4596ba5645c?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Treu-li+suc+a+la+sexualitat+&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional PDS (Promoció i Desenvolupament Social)
Tipus de recurs Exposició

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Adolescents
• Joves
• Professionals que treballen amb adolescents/joves

Resum

Aquesta exposició és una proposta per desenvolupar 
una acció educativa al voltant del VIH/Sida, les altres 
ITS i de la sexualitat en general. 
Posa a l’abast dels educadors que treballen amb joves, 
elements informatius i educatius que, defugint de 
plantejaments moralistes, ajudin a orientar actituds 
i facilitar estratègies per a la promoció d’hàbits 
saludables i de prevenció de risc. 

Accés al recurs
Web

Guia d’activitats

Sex o no sex

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.77751b51c2cc17b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=e055d0bd64b24410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e055d0bd64b24410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8ea0f15bc4e60110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Salut/sexonosex_guia.pdf
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Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres)

Any 2012
Pàgines 25
Tipus de recurs Còmic

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Resum

París... viatge de “Final de curs” per a un grup de noies 
i nois de 17 anys. En aquest passen moltes coses... 
Sonia s’enfronta a un important dilema en referència 
A través de les històries  de la Sònia, l’Àngel, l’Ana, 
la Victòria, el Carlos, el Rubén, la Catalina i en Terry 
tindrem l’oportunitat de conèixer i acompanyar-los en 
les seves experiències i reflexions sobre la sexualitat, 
i tot el que té a veure amb ella: atracció, amistat, 
desig, expressions eròtiques, amor a un/a mateix/a, 
prevenció, cura mútua, amor…  

Accés al recurs PDF
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Desexo
Historias sobre sexualidad

http://issuu.com/ceapaformacion/docs/desexo-web-elrubencio
http://www.sidastudi.org/es/registro/ff80818135ab4a990135f3a2671e0095?signatura=08.04.02&search=signatura
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Autoria institucional Diputación de Màlaga. Instituto de sexologia
Any 2009
Pàgines 262
Tipus de recurs Guia de recursos

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents i joves

Resum

Eina didàctica per a aquelles persones que tenen 
l’oportunitat de treballar amb nois i noies joves i 
desitgen apropar-se a una visió de la sexualitat oberta 
i integrada en el desenvolupament personal.

Accés al recurs Web

¿Y tú que sabes de “eso”? 
Manual de Educación Sexual para jóvenes

http://www.institutodesexologia.org/jovenes.html
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Autoria institucional Consejo de la Juventud de España
Any 2011

Format

• Fulletó: 8 pàgines
• Guia: 37 pàgines
• Preservatiu masculí
• Preservatiu femení
• Lubricant
• Punt de llibre
• 8 xapes

Tipus de recurs Campanya divulgativa

Col·lectiu • Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça • Adolescents
• Joves

Accés al recurs Web
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Notes

Aquesta campanya està traduïda a diferents idiomes.

El Consejo de la Juventud de España està format per 
organitzacions juvenils molt diferents i suposa una 
plataforma idònia per a fomentar la participació dels i 
les joves en matèria de salut sexual i prevenció de la 
transmissió del VIH.

Seducción redonda

http://www.seduccionredonda.org/
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd801336a9eeedc0547?signatura=B02&search=signatura
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• Acondom

• Condonéate
Joc de l’oca que planteja diverses preguntes relacionades amb el VIH/sida a través d’un 
recorregut sobre el tauler.

• Dodger
Usa el ratolí del teu ordinador per evitar que t’atrapi una infecció de transmissió sexual.

• Joe Condom in the safe city
Safe City és una ciutat de tons negres on el protagonista de l’aventura, el detectiu Joe 
Condom, s’ha de moure a través de les ombres per dur a terme les seves investigacions. 
L’investigador ha d’identificar a aquells ciutadans que saben massa poc de la sida i 
fotografiar-los.

• Super Shagland
Tria la teva opció sexual i participa en una carrera en la que l’èxit depèn de l’ús del  
preservatiu i el control del consum d’alcohol.
Advertència: joc per a majors de 18 anys

• Sperm-catcher
Joc que consisteix en atrapar espermatozoides amb l’ajut d’un preservatiu. 

http://www.acondom.org/game.html
http://www.condoneate.org/juego/
http://www.askbrook.org.uk/game/dodger.html
http://www.thesafecity.it/
http://juegos.diariomadrid.eu/index.php?categoria=12&juego=107
http://www.spermcatcher.net/game.html
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• Sexe joves

• Sexo con seso

• CJAS (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat)

• El embarazo es cosa de 2

• Sexo con sentido

• El Pep

• La Clara

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.8e66ed6321f723b4ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=265fd86bd47f5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default
http://sexoconseso.es/index2.htm
http://www.centrejove.org/
http://www.embarazoescosade2.es
http://sexo-con-sentido.blogspot.com/
http://www.elpep.info/
http://laclara.info/
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Autoria institucional Stop Sida
Any 2002
Pàgines 64
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Resum

En aquesta publicació es troben, a tall de diccionari,els 
temes relacionats amb la salut que més poden 
interessar. Ofereix, d’una manera precisa, informació 
sobre temes com les adenopaties, la circumcisió, les 
drogues, les MTS, la impotència, les joguines sexuals, 
els lubricants o el VIH.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Guia de salut per a gays de l’A a la Z

A tu salud

http://www.stopsida.org/images/stories/pdf/libro_salud2.pdf
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Autoria personal

• Martín-Pérez, Alberto
• Planet, Marisa
• Cerezales, Carmen
• Rodríguez, Leandro
• Ferrer, José Carlos

Autoria institucional COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales de Madrid)

Any 2005
Pàgines 40
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Col·lectiu LGTB
• Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça • Col·lectiu LGTB
• Persones amb discapacitat física

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

El amor está en el aire
Sexo seguro para gays-lesbianas sord@s

http://www.lalfasjove.com/data/documentos/folletoVIHITSsordos.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb442335a416c?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=El+amor+est%C3%A1+en+el+aire&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional
• Fundación Triángulo.
• Comunidad de Madrid. Dirección General de Salud 

Pública y Alimentación
Any 2007
Pàgines 20
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Publicació dirigida a gays, lesbianes i bisexuals

Entre hombres, entre mujeres, 
hablando de sexo seguro 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DHablando+de+sexo+seguro.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352844489963&ssbinary=true
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44b74ef52bc?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Entre+hombres%2C+entre+mujeres%2C+hablando+de+sexo+seguro+&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Stop Sida
Any 2011
Pàgines 28
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Resum

Ofereix informació útil per a la cura de la salut sexual 
en les relacions de parella amb altres homes. S’aborden 
qüestions que tenen a veure amb l’amor, el projecte de 
parella, la comunicació, la cura de la salut sexual, la 
vivència del VIH, ... amb l’ànim de reflexionar i facilitar 
la presa de decisions sobre les relacions de parella.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guía para parejas gays

http://www.stopsida.org/images/stories/pdf/guia_parejas_gays.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042f0c26ce012f2ec2780e002e?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Gu%C3%ADa+para+parejas+gays&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Stop Sida
Any 2011
Pàgines 24
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guía del sexo más seguro 
Para hombres gays y bisexuales

http://www.stopsida.org/images/stories/pdf/guia_sex_seguro_2011.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042f0c26ce012f2ec286450034?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Gu%C3%ADa+del+sexo+m%C3%A1s+seguro++Para+hombres+gays+y+bisexuales&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transexuals i 
bisexuals

Pàgines 16
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guía lésbica sexo + seguro 
para mujeres que tienen sexo con mujeres

http://www.felgtb.org/rs/952/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/ab9/filename/lambda-guia-lesbica-sexo-mas-seguro.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44b745052bb?signatura=&title=Gu%C3%ADa+l%C3%A9sbica+sexo+%2B+seguro++para+mujeres+que+tienen+sexo+con+mujeres&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Aldarte
Any 2009
Pàgines 16
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu • Col·lectiu LGTB
• Gent gran

Públic a qui s’adreça
• Col·lectiu LGTB
• Gent gran
• Professionals que treballen amb gent gran

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guía para entender la realidad de 
gays, lesbianas y transexuales 
mayores

http://www.aldarte.org/cas/site/documentos-lanzadera.asp?id=138
http://www.felgtb.org/rs/952/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/ab9/filename/lambda-guia-lesbica-sexo-mas-seguro.pdf


COL·LECTIU LGTB

Guia didàctica

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

87

Autoria institucional SAJ (Sabadell Atenció Jove)
Any 2007
Pàgines 20
Col·lecció Apunts sobre..., núm. 5
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu
• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Treballa aspectes vinculats a la identitat/orientació 
sexual

Els prejudicis en la sexualitat

http://ca.sabadell.cat/SAJ/d/5Elsprejudicis.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042482367a0126f6a50edb0403?signatura=&title=Els+prejudicis+en+la+sexualitat&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=


COL·LECTIU LGTB

Guia didàctica

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

88

Autoria institucional Stop Sida
Any 2011
Pàgines 34
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Resum

Aquesta guia, per a dones lesbianes i bisexuals, va 
dirigida a promoure la cura de la salut sexual d’aquest 
col·lectiu. S’aborden qüestions que tenen a veure amb 
la vivència de la sexualitat, revisions ginecològiques, 
infeccions de transmissió sexual, pràctiques sexuals, 
drets... amb l’ànim de facilitar la presa de decisions 
que tenen a veure amb la cura de la salut.

Accés al recurs PDF

Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Notes
Stop Sida és una organització sense ànim de lucre 
dedicada a la prevenció del VIH i altres ITS des de 
1986.

Guia de salud sexual para mujeres 
lesbianas y transexuales

http://www.stopsida.org/images/stories/pdf/guia_salud_sexual_web_low.pdf
http://www.sidastudi.org/es/monograficos/tipo-publico/monografico/140129-lesbianes/registro/d25f080434ec977f013534b2130b00c0?grupo=282
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Autoria institucional AMPGIL (Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes)
Pàgines 16
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Col·lectiu LGTB
• Pares i mares

Públic a qui s’adreça • Col·lectiu LGTB
• Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Com dir-ho als teus pares

http://www.ampgil.org/mm/file/Comdirhoalsteuspares.pdf
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Autoria institucional Institut Balear de la Dona
Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Concepte de sexualitat

http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=139988
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Autoria institucional Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
Any 2014
Pàgines 2
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB
Accés al recurs Web del programa
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Notes Disponible en diferents idiomes: castellà, anglès, 
francès, català, euskera, gallec i valencià

La SIDA no és una cosa del passat, 
cal tenir-ho present

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas14/SidaHSH.htm
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff808181463cc53c0146f2cc8b3202ca?signatura=B10&search=signatura
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Autoria institucional Projecte dels Noms - Hispanosida
Any 2014
Format 4 postals + 1 targeta
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB
Accés al recurs PDF

Informació complementària
Biblioteca SIDA STUDI - català

Biblioteca SIDA STUDI - català i castellà
Notes Disponible en català i castellà

La prova del VIH. Cada 3 mesos!

http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD21608.pdf
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff808181463cc53c0146fc9391000314?signatura=B10&search=signatura
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff808181463cc53c0146fc938ec30310?signatura=B10&search=signatura
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Autoria institucional Colega Almería
Any 2013
Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB
Accés al recurs PDF
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Guía VIH
¿qué es, como se transmite, cómo prevenirlo y como 
detectarlo?

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.colegaalmeria.es%2Fapp%2Fdownload%2F5793596768%2FTriptico%2BGui%25C3%25ACa%2BVIH.pdf&ei=Sd3hU46HB-il0QX5mYGACQ&usg=AFQjCNHrfuKi1-ZMlQ4E1RrOXf3a_Ev04g&bvm=bv.72197243,d.bGE
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff808181422334020143c01e9ca80532?signatura=B10&search=signatura
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Autoria institucional Fundación Triángulo
Any 2013
Format Targeta postal + joc 10 targetes + 2 cartells
Tipus de recurs Campanya divulgativa
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB
Accés al recurs Web de la campanya
Informació complementària Biblioteca de SIDA STUDI

Notes
Aquesta campanya preventiva va acompanyada d’un 
web on es pot trobar informació de les ITS i un espai 
per a realitzar-hi preguntes.

Póntelo, pónmelo
10 síntomas de tener VIH

http://ponteloponmelo.es/index.php/es/
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff8081813e43ef2a013e5b493c630012?signatura=B10&search=signatura
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Any 2007
Durada 58 min.
Tipus de recurs Reportatge audiovisual

Col·lectiu • Col·lectiu LGTB
• Gent gran

Públic a qui s’adreça
• Col·lectiu LGTB
• Gent gran
• Professionals que treballen amb gent gran

Resum

El treball reflecteix la història d’espanyols que, per la 
seva orientació sexual, van patir la repressió durant 
la seva joventut i que, ara, segueixen patint un doble 
estigma: ser gran i homosexual. Els protagonistes 
relaten les seves dificultats, la seva lluita, el seu 
sofriment, les seves expectatives, els seus records i la 
seva manera de veure el món.

Accés al recurs
Vídeo a DocumaniaTV.com

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària RTVE.es

Salir del armario a los 60

http://www.documaniatv.com/social/salir-del-armario-a-los-60-documentos-tv-video_78d293010.html
http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/index.html?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326aee96788b143f8a793eba76af0a132ce9bfb9c8217
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Autoria institucional Associació Famílies Lesbianes i Gais (FLG)
Any 2012
Durada 1 h 3 min 9 seg
Tipus de recurs Curtmetratge
Col·lectiu • Col·lectiu LGTB

Públic a qui s’adreça • Col·lectiu LGTB
• Pares i mares

Resum

7 famílies, 7 països, una historia extraordinària – Els 
drets civils de les famílies homoparentals en Europa. 
Un documental que mostra el dia a dia de 7 famílies 
lesbianes, gays i transexuals en diferents països 
d’Europa: Catalunya, Holanda, Suïssa, França, Itàlia, 
Grècia i Espanya i la lluita que estan portant a terme 
perquè l’Estat reconegui legalment a les seves famílies. 
Perquè una família és una família en qualsevol lloc del 
món i, independentment del país d’origen o residència, 
deu tenir reconeguts els seus drets. 

Accés al recurs Vídeo
Informació complementària Web Associació de famílies lesbianes i gais

Notes
Direcció: Adaia Teruel

Producció: Associació de famílies Lesbianes i Gais (FLG)

Right 2 love

https://www.youtube.com/watch?v=3z6nXxmpZ6Y
http://www.familieslg.org/familieslgtb/
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Autoria institucional AIDES (França)
Any 2006
Durada 3 min
Tipus de recurs Curtmetratge
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Resum

Curtmetratge d’animació dirigit a la comunitat gai que 
explica la història d’un noi que té diverses experiències 
sexuals decepcionants fins que troba la parella 
adequada. El missatge final és: viu prou per trobar la 
parella adient.

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI

Sugar baby love

http://www.youtube.com/watch?v=2yjsjQDxRJY
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4453bb4476a?signatura=&title=Sugar+baby+love&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Any 2007
Durada 14 min
Tipus de recurs Curtmetratge
Col·lectiu Col·lectiu LGTB
Públic a qui s’adreça Col·lectiu LGTB

Resum
Mario, un nen, se sent diferent dels seus companys. 
Quan arriba el dia de Carnaval a l’escola sorprèn a 
tothom disfressant-se amb un vestit de nena.

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Notícia a “El país.com”

Notes

Direcció: Sergi Pérez Gómez 

Interpretació: Ramón Novell, Sara Martín, Kevin 
Puertas, Mireia Prat, Jordi Gracia

Vestido nuevo

http://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7o
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Vestido/nuevo/elpepucul/20080320elpepucul_4/Tes
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Any 2000
Durada 90 min
Tipus de recurs Llargmetratge

Col·lectiu
• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Jove

Resum

Dani és un adolescent que passa les vacances amb 
el seu amic Nico. Ambdós joves es plantegen com a 
principal objectiu de l’estiu perdre la virginitat. Després 
d’una discussió, Dani li confessa que se sent atret per ell 
i marxa de la casa. Confós, vaga pels carrers del poble 
fins que es troba amb Julián, un escriptor homosexual 
amic del seu pare. Després de passar el dia amb ell, 
Dani es decideix a besar-lo i li proposa que facin l’amor, 
però en l’últim moment canvia d’idea i torna a casa 
amb en Nico. 

Accés al recurs

Web Películas con temàtica gay

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària

• Trailer en castellà
• Trailer en alemany

• Notícia a la Vanguardia (4 maig 2000)

Notes

Direcció: Cesc Gay

Interpretació: Fernando Ramallo, Jordi Vilches, Marieta 
Orozco, Esther Nubiola, Chisco Amado, Ana Gracia

Krampack

http://peliculascontematicasgay.blogspot.com/2009/12/krampack-sub-english-online.html
http://www.youtube.com/watch?v=8qiuK1YoWWU
http://www.youtube.com/watch?v=8Fwf9O6Ox-g
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2000/05/04/pagina-48/34042791/pdf.html?search=krampack
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Any 1998
Durada 89 min
Tipus de recurs Llargmetratge

Col·lectiu
• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Joves

Resum

Amal és una tranquil·la ciutat sueca. La protagonista, 
Agnes, està a punt de complir setze anys. Des de que 
va arribar a Amal encara no ha fet cap amic i està 
secretament enamorada d’Elin, la noia rossa d’aspecte 
rebel i desinhibit de l’escola. Per celebrar el seu 
aniversari la mare li prepara una festa. Elin acaba sent 
l’única invitada que va a la festa. Després de mantenir 
una relació juntes, Elin evita Agnes, i rebutja considerar 
la seva pròpia homosexualitat.

Accés al recurs

Pel·lícula 

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària

• Trailer en castellà
• Trailer en suec

• PDF Un día de cine - IES Pirámide Huesca 
• PDF Aula de cine

Notes

Direcció: Lukas Moodysson

Interpretació: Alexandra Dahlstöm; Rebecka Liljeberg; 
Erica Carlson; Matias Rust; Stefan Hörberg

Fucking Amal

http://www.peliculas21.com/fucking-amal/#
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444240e4584?signatura=&title=Fucking+Amal&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.youtube.com/watch?v=RQYhNStKzyw
http://www.youtube.com/watch?v=0j9ENzrF1Vc
http://www.undiadecineiespiramidehuesca.com/Web/guiasdidacticas/FuckingAmal.pdf
http://www.aulas.ulpgc.es/cine/historial/Hoja%20No%20226_NEW-Fucking%20Amal.pdf
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Any 2013
Durada 109 min
Tipus de recurs Llargmetratge

Col·lectiu
• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça

• Col·lectiu LGTB
• Adolescents
• Joves
• Pares i mares

Resum

La directora de la pel·lícula, Sophie Hyde, va plantejar 
un rodatge sense guió i amb un únic requisit: rodar 
cada dimarts durant 52 setmanes i gravar el que anés 
passant. El resultat és un collage d’imatges i emocions 
al voltant del personatge de Billie, una adolescent que 
es troba amb una mare que, de cop i volta, vol canviar 
de genère.

Accés al recurs Web

Notes

Direcció: Sophie Hyde

Interpretació: Tilda Cobham-Hervey, Del Herbert-Jane, 
Mario Späte

Premis 2014: Festival de Sundance al millor director 
(World Cinema)

52 Tuesdays

http://my52tuesdays.com/about-the-film/
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• Selecció de monografies, recursos web, entitats, etc. sobre 
l’àmbit LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transsexual), així com la 
relació dels vídeos d’actes realitzats darrerament a DIXIT, Centre 
de Documentació de Serveis Socials.

http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5d27e73d12b62410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5d27e73d12b62410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5d27e73d12b62410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5d27e73d12b62410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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Autoria personal • Moreno Beltrán, Anna
• Varela Fernández, Belén

Autoria institucional

• APFCIB (Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears)

• Ajuntament de Barcelona 
• Generalitat de Catalunya

Pàgines 114. Inclou DVD i mostres de mètodes anticonceptius
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes

El material audiovisual de suport conté els curts: 
• Diferents, iguals, nosaltres, realitzat per Joves 

per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) 
• Films i drets sexuals i reproductius, realizat per 

l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 
Balears (APCFCiB) 

• Homo baby boom, realitzat per l’Associació de 
Famílies Lesbianes i Gais (FLG)

Drets sexuals i reproductius

http://www.observatori.apfcib.org/i_bd/upload/02%20Revista%20dones.pdf
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Autoria personal • García Berrocal, María Luisa
• Pineda Lorenzo, Montserrat

Autoria institucional Creación Positiva
Any 2010
Pàgines 220
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
Web

Fons documental de SIDA STUDI

Maletín de las señoritas Crespis

http://www.creacionpositiva.net/documentos.php?c=tres&s=e
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Autoria personal
• Martínez Ten, Luz
• Mañeru Méndez, Ana
• Corral, Ana María

Autoria institucional Instituto de la Mujer
Pàgines 55
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Guia recomanada per als cursos de batxillerat i 4t de 
secundària.

El viaje de Laia
Guía de sensibilización sobre la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/mujeresVuln/docs/guia.pdf
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Autoria institucional Gobierno de La Rioja. Dirección General de Salud 
Pública

Any 2011
Pàgines 30
Tipus de recurs Guia didàctica

Col·lectiu
• Dones
• Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Dones
• Adolescents
• Joves

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Conté informació sobre mètodes anticonceptius

The lovers
Ándate con ojo

http://www.riojasalud.es/ficheros/anticonceptivos.pdf
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Autoria personal • Luna Gómez, Isabel
• Villegas Suárez, Pedro

Autoria institucional Instituto Andaluz de la Mujer
Any 2008
Pàgines 260
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Dones

Públic a qui s’adreça

• Dones
• Adolescents
• Joves
• Pares i mares
• Docents que treballen amb joves i adolescents

Resum

Recurs coeducatiu per treballar l’amor i la sexualitat 
amb propostes dirigides a noies i nois adolescents i amb 
orientacions a les famílies i al professorat i activitats 
per a l’aula. 
Pretén promoure actituds de respecte i d’igualtat 
d’oportunitats entre noies i nois. Per això es treballen 
els mites sobre les relacions amoroses i sexuals, els 
missatges contradictoris que s’envien a noies i nois i 
es dóna espai a l’escolta dels propis gustos i desitjos 
al respecte. 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Sexualidad y salud
Aprendiendo a conocerte

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/miraporlaigualdad/images/descargas/Sexualidad%20y%20Salud.pdf
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Autoria personal Urruzola Zabalza, María José
Pàgines 122
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Resum

Dirigida a les noies joves que comencen les seves 
primeres relacions. 
En ella es troben moltes claus per aprendre coses 
sobre l’amor, que serviran per tenir bones relacions 
amb els nois. 
Pensem que això de l’amor ho tenim clar, però ... moltes 
vegades patim perquè les relacions ens danyen. Hem 
d’estar alerta davant les relacions que no ens agraden 
i saber com trencar-les a temps. 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

No te líes con los chicos malos
Guía no sexista dirigida a chicas

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/Mat_8_Doc_5_Notelies.pdf
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Autoria institucional Ayuntamiento de Bilbao. Área de Igualdad, Cooperación 
y Ciudadanía

Pàgines 28
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Mujer. Salud y violencia
Guía para mujeres

http://www.bilbao.net/castella/mujer/publicaciones/guia_castellano.pdf
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Autoria institucional Creación positiva
Any 2013
Pàgines 50
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones
Accés al recurs PDF
Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Salut sexual, drets i plaer

http://issuu.com/creacionpositiva/docs/prevencio-carrer-def-03-2013-cat
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff80818144207da80145662120fb04e6?signatura=08.04.07&search=signatura
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Autoria institucional
Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad Servicio 
Canario de la Salud. Dirección General de Programas 
Asistenciales

Any 2005
Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Métodos anticonceptivos
hormonales
Conocerlos permite elegir y adaptar a la forma de vida

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/9695f73b-f6a5-11dd-958f-c50709d677ea/MetodosAnticonceptivosHormonales.pdf
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Autoria institucional Junta de Andalucía
Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE)

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/salud_sexual_reproductiva/folleto_interrupcion_voluntaria_embarazo.pdf
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Autoria institucional Gobierno de España. Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad

Any 2011
Pàgines 4
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Informació sobre el preservatiu femení

Pruébalo en femenino
Si te sorprendes al verlo, más te sorprenderás al utilizarlo

http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Documents/Cartel%20Preservativo%20femenino%202011.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042e485077012e9efa1d300148?signatura=&title=Pru%C3%A9balo+en+femenino&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Govern de les Illes Balears. Conselleria de Salut i 
Consum

Any 2009
Pàgines 14
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guia bàsica d’anticoncepció

http://www.esdiari.com/hemeroteca/docs/12556840044964.pdf
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Autoria institucional Gobierno de España. Ministerio de Sanidad y Política 
Social

Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Píldora de urgencia, píldora del 
dia después

http://www.msps.es/novedades/docs/090911_diaDespues.pdf
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Autoria institucional Junta de Castilla y León
Any 2005
Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Información sobre anticoncepción 
de emergencia

http://sipes2.msps.es/sipes2/publicaciones/descargaFichero.do?tipo=2&fichero=201_060331140630.pdf
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Autoria institucional Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de 
Salud y Servicios Sociales

Pàgines 2
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Métodos anticonceptivos

Hay uno para ti

http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Temas/Salud/Metodos_anticonceptivos.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb453798a5d46?signatura=&title=M%C3%A9todos+anticonceptivos+Hay+uno+para+ti&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Creación Positiva
Any 2010
Pàgines 2
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web Creación positiva

¡Hazlos visibles!, ¡Hazlos crecer!, 
¡Hazlos valer!
A tu nevera le faltan derechos

http://www.creacionpositiva.net/uploaded/area-incidencia/derechos-sexuales/campa%C3%B1aderechosexuales2010.pdf
http://creacionpositiva.net/derechos-sexuales.php?c=cuatro&s=b
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Autoria institucional Universidad de Granada. Vicerretorado de Estudiantes, 
Gabinete Psicodedagógico

Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Abuso y agresión sexual

http://ve.ugr.es/pages/gpp/documentos/abuso_y_agresion_sexual_imprimir/!
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Autoria institucional
Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad. Servicio 
Canario de la Salud. Dirección General de Programas 
Asistenciales

Any 2005
Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Anticoncepción de emergencia
Píldora del día después o postcoital ¿qué es?

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/829e1e26-f6a5-11dd-958f-c50709d677ea/AnticoncepcionEmergencia.pdf
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Autoria institucional Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i 
Seguretat Social

Any 2010
Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Accés al recurs
Web Canal Salut - Generalitat de Catalunya

Fons documental de SIDA STUDI

La vacuna enfront del virus del 
papil·loma humà

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
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Autoria institucional Junta de Andalucía. Consejería de Salud
Durada 7 vídeos (25, 76, 29, 33, 26, 33, 20 s)
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Dones

Públic a qui s’adreça • Dones
• Professionals que treballen amb adolescents/joves

Accés al recurs
Web i vídeos

Fons documental de SIDA STUDI

Notes

Conté els vídeos: 
• Métodos Anticonceptivos
• Anticonceptivos y antibióticos
• El preservativo
• Enfermedades de transmisión sexual
• Píldora postcoital
• Efectividad de la píldora postcoital
• Pastilla anticonceptiva

Saber más sobre los métodos 
anticonceptivos

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/sexualidad/videos_informarseessalud
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
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Autoria institucional Aides (França)
Any 2005
Durada 4 min
Tipus de recurs Curtmetratge
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Resum

Curtmetratge d’animació dirigit a les dones per animar-
les a ser autònomes en la seva sexualitat. 
Explica la història d’una noia que té diverses 
experiències sexuals decepcionants fins que troba la 
parella adequada.

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI

Baby, baby

http://www.youtube.com/watch?v=q3gqjCCW1_U
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.41e04b39494f1be3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea0403bfc8706310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4446c304605?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Baby%2C+baby&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Any 2002
Durada 83 min
Tipus de recurs Llargmetratge
Col·lectiu Dones
Públic a qui s’adreça Dones

Resum

Anna té 18 anys i un futur brillant. És la primera de 
la seva família immigrant en un barri de l’est de Los 
Angeles que pot anar a la universitat, però els seus 
sentiments familiars la retenen.Treballa en un taller de 
costura i ensenya les seves companyes a estimar el 
seu cos opulent.

Accés al recurs

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
Trailer

Fitxa tècnica i fitxa didàctica

Notes

Direcció: Patricia Cardoso

Interpretació: América Ferrera; Lupe Ontiveros; Ingrid 
Oliu; George López; Brian Sites; Lourdes Perez

Las mujeres de verdad tienen curvas

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44163f63f1d?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Las+mujeres+de+verdad+tienen+curvas&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.youtube.com/watch?v=OPBERwt731M
http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/mujeres.htm
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• Anticonceptivos hoy

• Píldora y mujer

• Asociación de Planificación Familiar de Cataluña 
y Baleares

http://www.anticonceptivoshoy.com
http://www.pildoraymujer.com/es/inicio/index.php
http://www.apfcib.org
http://www.apfcib.org
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Any 2008
Durada 98 min
Tipus de recurs Llargmetratge
Col·lectiu Gent gran
Públic a qui s’adreça Gent gran

Resum

Inge es troba a la seixantena. Porta casada 30 anys i 
estima el seu marit. Però casualment coneix Karl, que 
en té ja 76. És passió, és sexe... De sobte Inge se sent 
de nou com una noia jove.

Accés al recurs

Web e-cartelera

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària Trailer

Notes

Direcció: Andreas Dresen

Interpretació: Ursula Werner; Horst Rehberg; Horst 
Westphal; Steffi Kühnert 

Títol original: Wolke neun

No recomanada per a menors de 13 anys

En el séptimo cielo

http://www.ecartelera.com/peliculas/en-el-septimo-cielo/
http://www.youtube.com/watch?v=Cp23eityDjE
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Any 2009
Durada 90 min
Tipus de recurs Llargmetratge
Col·lectiu Gent gran
Públic a qui s’adreça Gent gran

Resum

Un grup d’homes i dones de la tercera edat assisteix a 
classes de sexe per no deixar de tenir una vida sexual 
plena. En elles comparteixen desitjos i preocupacions. 
A la classe de sexe, Olga, la professora, els ajuda a fer 
front als problemes generats per l’edat. Però per això, 
hauran de fer els deures ...

Accés al recurs

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
Web

Trailer

Notes

Direcció: Laura Mañá

Interpretació: Pilar Bardem; Rosa María Sardá; Mariana 
Cordero; Luis Marco; Sonsoles Benedicto; Osvaldo 
Santoro; María Barranco

No recomanada per a menors de 13 anys

La vida empieza hoy

http://www.ovideo.com/es/la-vida-empieza-hoy
http://www.youtube.com/watch?v=jlBUUlm4gH0
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Any 2003
Durada 111 min
Tipus de recurs Llargmetratge
Col·lectiu Gent gran
Públic a qui s’adreça Gent gran

Resum

May és una àvia normal que viu a Anglaterra. Quan el 
seu marit mor visita Londres. A la gran capital es troba 
atrapada, plena de pors i amb el sentiment d’haver 
esdevingut una dona invisible a la seva edat. Fins que 
s’embarca en un “affaire” amorós amb un home molt 
més jove que ella, que a la vegada té una relació amb 
la seva filla. 

Accés al recurs

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
Web “aTuTele”

Trailer

Notes

Direcció: Roger Michell

Interpretació: Anne Reid; Peter Vaughan; Daniel Craig; 
Steven Mackintosh; Anna Wilson-Jones; Cathryn 
Bradshaw

No recomanada per a menors de 18 anys.

The mother 
Infidelidades de mi madre

http://atutele.com/detalle-pelicula.php?q=MjM2MQ
http://www.traileraddict.com/trailer/the-mother/trailer
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Any 2007
Durada 103 min
Tipus de recurs Llargmetratge
Col·lectiu Gent gran
Públic a qui s’adreça Gent gran

Resum

Maggie, una dona de mitjana edat, ha d’aconseguir 
diners per pagar el tractament mèdic que necessita el 
seu nét. Caminant per Londres veu un cartell de “es 
busca hostessa” i Maggie, ingènua, entra sense pensar-
ho en un club eròtic. Quan s’assabenta exactament de 
què es tracta, la respectable vídua de classe mitjana es 
queda sorpresa. La seva companya, Luisa, li ensenya 
els trucs de l’ofici i neix una sorprenent amistat entre 
les dues dones. Miki, el propietari del local, és un tipus 
dur i faldiller que transforma a Maggie en una molt 
demandada i lucrativa “Irina Palm”.

Accés al recurs

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Informació complementària
Sinopsi

Trailer

Notes

Direcció: Sam Garbarski

Interpretació: Marianne Faithfull; Miki Manojlović; 
Kevin Bishop

No recomanada per a menors de 13 anys.

Irina Palm

http://www.golem.es/irinapalm/
http://www.youtube.com/watch?v=rqpdgAjKq8A&
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Any 2007
Durada 90 min
Tipus de recurs Llargmetratge

Col·lectiu • Gent gran
• Dones

Públic a qui s’adreça • Gent gran
• Dones

Resum

La Vero és una noia jove portadora del VIH. Treballa 
d’advocada i viu sola en un pis de Gràcia a Barcelona. 
No ha desenvolupat la sida i encara no es medica. 
La Glòria té 60 anys i viu afectada pel virus de la 
sida i es medica. A nivell personal, les seves pors i 
els seus prejudicis fan que porti la malaltia amb total 
clandestinitat. Viu amb el seu fill Robert, que desconeix 
la seva situació, en el barri del Carmel on tothom es 
coneix. 
Un dia la seva psicòloga li suggereix que faci un pas 
per a la normalització de la seva situació i visiti una 
ONG que treballa amb persones amb el VIH, per 
conèixer gent que està en la seva mateixa situació. 
Allà coneixerà la Vero. Totes dues lluitaran dins del seu 
entorn per poder portar una vida normal sense patir el 
rebuig de la gent que les envolta.

Accés al recurs Fons documental de SIDA STUDI

Informació complementària
• TV3 a la carta Positius
• TV3 a la carta “Positius”, dues dones contra la sida
• TV3 a la carta - Sala 33

Notes

Direcció: Judith Culell

Interpretació: Montse Germán; Mercedes Sampietro; 
Pau Durà; Roger Coma; Mari Pau Pigem; Fèlix Pons; 
Aina Clotet; Alba Ruiz

Positius

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44feac958de?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Positius&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.tv3.cat/videos/112799/POSITIUS
http://www.tv3.cat/videos/115099/Positius-dues-dones-contra-la-sida
http://www.tv3.cat/videos/1610589/Positius
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Any 1994
Durada 4 min
Tipus de recurs Curtmetratge
Col·lectiu Gent gran
Públic a qui s’adreça Gent gran

Resum Una parella de sexagenaris dissenya una peculiar 
estratagema per comprar preservatius a una farmàcia. 

Accés al recurs
Curt (en francès) 

Fons documental de SIDA STUDI

Notes

Direcció: Philippe Lioret 

Interpretació: Patachou; Daniel Gélin; Mathieu 
Kassovitz

Curt inclòs en la sèrie de curtometratges francesa 
“3.000 scénarios contre un virus”

La sirena

http://www.dailymotion.com/video/x7h26f_la-sirene-3000-scenarios-contre-un_shortfilms
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Any 2001
Durada 10 min
Tipus de recurs Curtmetratge
Col·lectiu Gent gran
Públic a qui s’adreça Gent gran

Resum

Una dona gran contracta un jove gigoló per tenir la seva 
primera relació sexual. La inexperiència de la dona i la 
insòlita situació per al jove suposa un problema difícil 
de salvar. 

Accés al recurs
Curt

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web Cinetelia.com

Notes
Direcció: Borja Cobeaga

Interpretació: Mariví Bilbao; Aitor Beltrán

La primera vez

http://www.youtube.com/watch?v=cfBnc91oyBk
http://www.cinetelia.com/primera-vez-director-pagafantas.html
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Any 2012
Durada 13 min 25 seg
Tipus de recurs Curtmetratge
Col·lectiu Gent gran
Públic a qui s’adreça Gent gran

Resum
Dolores, una senyora gran que viu en un poble, decideix 
animar la seva vida matrimonial portant un kamasutra 
al seu ancià marit. 

Accés al recurs Curt
Informació complementària Blog del curtmetratge

Notes
Direcció: Álvaro Oliva

Interpretació: María Alfonsa Rosso i Txema Blasco

Posturas

http://www.youtube.com/watch?v=ybeB5YGtu2w
http://cortometrajeposturas.wordpress.com/
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Autoria personal de la  Cruz Martín, Carlos

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2003
Pàgines 107
Col·lecció Cursos
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educación sexual desde la familia
Infantil y primaria

http://www.fundaciontriangulo.org/documentacion/documentos/educacionsexualdesdelafamilia1.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb441b4de4011?signatura=&title=Educaci%C3%B3n+sexual+desde+la+familia+Infantil+y+primaria&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal

• Alonso Varea, José Manuel
• Font Cabré, Pere
• Val Liso, Asun
• Rodríguez Roca, Josep

Autoria institucional Programa Comunitari de Prevenció de l’Abús Sexual i 
altres Maltractaments Infantils

Any 2001
Pàgines 144
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb infants

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

Notes 12è Premi Ferran Salses i Roig

Ep! No badis!
Guia pedagògica per a la prevenció de l’abús sexual i altres 
maltractaments infantils

http://www.alonsovarea.com/pdfs/ep%20Guia%20pedagogica%20escoles.pdf
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Autoria personal

• Díez Ruiz, Fernando
• Aldekoa Arana, Jasone
• Castro Blanco, María del Pilar
• Garamendi Ibarra, Begoña
• González Mendizabal, Irene
• Lupardo Camino, María Luisa
• Maiz Olábarri, Olga
• Ruiz Esparta, Arrate

Autoria institucional Gobierno de La Rioja. Consejería de Juventud, Familia 
y Servicios Sociales

Any 2005
Pàgines 111
Col·lecció Servicios sociales. Didáctica, nº 4
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Docents que treballen amb infants
• Pares i mares

Resum

Els continguts del programa tenen com a objectiu 
sensibilitzar a pares i mares, al professorat i als 
alumnes de 6 a 9 anys, sobre la coeducació així com 
prevenir les conductes violentes.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes 30 unitats didàctiques a desenvolupar en 3 cursos 
acadèmics

La autoestima

http://www.educagenero.org/Buenos%20Tratos/INFANTIL/tomoI_autoestimaINFANTIL.pdf
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Autoria personal

• Mentxaka, Jesús
• Mujika, Inmaculada
• Ureta, Ana
• Villar, Amparo

Autoria institucional • Aldarte
• Servicio Vasco Berdindu

Any 2006
Pàgines 7 dossiers (15, 20, 20, 6, 24, 6, 12)
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Docents que treballen amb infants

Resum

El projecte té com a objectiu que els infants coneguin 
i aprenguin a respectar totes les formes que tenim 
dones i homes de viure l’afectivitat, la sexualitat i la 
família [...]

Accés al recurs

• Quadern de treball. 1r cicle educació primària
• Quadern de treball. 2n cicle educació primària
• Quadern de treball. 3r cicle educació primària
• Guia didàctica per al professorat. 1r cicle
• Guia didàctica per al professorat. 2n cicle
• Guia didàctica per al professorat. 3r cicle
• PDF explicatiu del projecte

Fons documental de SIDA STUDI

Proyecto diversidad sexual y nuevas 
familias
El reino de cerca

http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/cuaderno1cast.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/cuaderno2cast.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/cuaderno3cast.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guia1cast.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guia2cast.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guia3cast.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/proyecto%20educaci%F3n%20primaria.pdf
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Autoria institucional
Junta de Andalucía: 

• Consejería de Educación y Ciencia 
• Instituto Andaluz de la Mujer

Any 1999
Pàgines 65
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb infants

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educación afectivo-sexual en la 
educación infantil
Guía para el profesorado

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/1999/82_guia_profesorado.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f22672044a5740120450d30c40024?signatura=&title=Educaci%C3%B3n+afectivo-sexual+en+la+educaci%C3%B3n+infantil+Gu%C3%ADa+para+el+profesorado&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional
Junta de Andalucía:

• Consejería de Educación y Ciencia  
• Instituto Andaluz de la Mujer

Any 1999
Pàgines 173
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Docents que treballen amb infants

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educación afectivo-sexual en la 
educación infantil
Material didáctico

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/1999/82_material_didactico.pdf
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Autoria institucional Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia
Any 1999
Pàgines 38
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Docents que treballen amb infants

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educación afectivo-sexual en la 
educación primaria
Material didáctico B

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/2b_juegos.pdf
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Autoria institucional
• Amnistía Internacional
• COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales 

y bisexuales de Madrid)
Any 2007
Pàgines 6
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb infants

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Actividades didácticas para educación primaria

Derechos humanos y diversidad 
afectivo-sexual

http://www.es.amnesty.org/uploads/media/msx-primaria.pdf
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Autoria institucional
• COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales 

y bisexuales de Madrid)
• Amnistía Internacional

Pàgines 14
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça Infants 
Docents que treballen amb infants

Resum

Aquesta guia ofereix una sèrie d’activitats per reflexionar 
sobre les diferents formes de ser i d’expressar-se de les 
persones de cara al desenvolupament personal, sobre 
el respecte que totes aquestes formes mereixen, i sobre 
la discriminació existent.
Aquestes activitats han estat extretes dels materials 
facilitats per la UNESCO.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Activitats pedagògiques

Actividades para educación primaria
Derecho a la orientación sexual

http://www.edualter.org/material/amnistia/primaria.pdf
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Autoria personal de la  Cruz Martín, Carlos
Editorial Oceano multimedia
Format CD-ROM
Any 2002
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Pares i mares 
• Professionals que treballen amb infants

Resum

És un material didàctic que explica de manera 
interactiva els principals aspectes de l’educació sexual, 
amb animacions, jocs i activitats en tots els seus 
apartats. Inclou glossari de termes i orientació per a 
pares i educadors.

Accés al recurs

Web editorial

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

El sexo contado a los pequeños

http://www.oceano.com/oceano/catalogo/buscador.asp?IdThemeGN=14&IdThemeLB=14&TypSearch=1&IdBook=264&DbName=GN
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Autoria institucional

• UNFPA
• Gobierno del Perú. Ministerio de Educación. 

Viceministerio de Gestión Pedagógica. Dirección 
Tutoría y Orientación Educativa

Any 2009
Pàgines 45
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb infants

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Campaña de sensibilización y promoción “Tengo 
derecho al buen trato”

Guía para la promoción del buen 
trato, prevención y denuncia del 
abuso sexual

http://www.cepesju.org/mat_new/rotafolios_guias/guia_denuncia_obj2vih6r.pdf
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Autoria personal Marina, Mirta (coord.)

Autoria institucional
• Argentina. Ministerio de Educación
• ESI (Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral). Argentina
Pàgines 91 + 3 làmines
Col·lecció Cuadernos de ESI
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb infants

Accés al recurs

PDF
Làmines:
• Así es nuestro cuerpo
• Salimos a jugar
• Buscamos las 4 diferencias

Fons documental de SIDA STUDI

Educación sexual integral para la 
educación inicial
Contenidos y propuestas para las salas

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/ed_sexual/pdf/esi_inicial.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/ed_sexual/pdf/lamina_asi_es.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/ed_sexual/pdf/lamina_inicial_patio.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/ed_sexual/pdf/lamina_4_diferencias.pdf
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Autoria institucional Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Any 2006
Pàgines 23
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Infants

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

A mi també em passa... i a tu?

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Sida/pdf/amitambe.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44eda51576b?signatura=&title=A+mi+tamb%C3%A9+em+passa...+i+a+tu%3F&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria personal

• Marassi Candia, Caterina
• Palop Botella, Mercedes
• Migallón Lopezosa, Pilar
• Díaz Morfa, José R.

Autoria institucional Asociación Española de Sexología Clínica
Editorial Planeta
Any 1998

Col·lecció Mi primera biblioteca de iniciación sexual 
y afectiva

Pàgines 24
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants 
• Pares i mares

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

¿Por qué somos niños y niñas?

https://plus.google.com/photos/104068502235896678916/albums/5328383089489801873?banner=pwa
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¿Qué hacen papá y mamá?

Autoria personal

• Marassi Candia, Caterina
• Palop Botella, Mercedes
• Migallón Lopezosa, Pilar
• Díaz Morfa, José R.

Autoria institucional Asociación Española de Sexología Clínica
Editorial Planeta
Any 1996
Col·lecció Mi primera biblioteca de iniciación sexual y afectiva
Pàgines 24
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Pares i mares

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

https://plus.google.com/photos/104068502235896678916/albums/5316188970057854913?banner=pwa
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¡Esto es un lío!

Autoria personal

• Marassi Candia, Caterina
• Palop Botella, Mercedes
• Migallón Lopezosa, Pilar
• Díaz Morfa, José R.

Autoria institucional Asociación Española de Sexología Clínica
Editorial Planeta
Col·lecció Mi primera biblioteca de iniciación sexual y afectiva
Pàgines 24
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Infants

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

https://plus.google.com/photos/108386501540841764364/albums/5326543986524273457/5326544016865542050?banner=pwa&pid=5326544016865542050&oid=108386501540841764364
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No le cuentes cuentos

Autoria personal • de la Cruz Martín-Romo, Carlos
• de la Cruz, Mario

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2011
Pàgines 54
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Pares i mares

Resum

El conte tracta sobre la sexualitat i la reproducció, dos 
temes dels que es parla poc amb nens i nenes i dels que 
s’hauria de parlar més, perquè gairebé sempre darrere 
d’aquestes paraules s’amaguen històries boniques i 
que valen la pena que siguin explicades.
Aquest conte permet desenvolupar la imaginació i que 
les famílies comparteixin experiències i informació.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Conte sobre sexualitat per llegir en família amb nens i 
nenes a partir de 3 anys.

http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/No%20le%20cuentes%20cuentos.pdf
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¿De dónde vienen los bebés? 
Educación sexual para niños

Editorial Libérica
Pàgines 35
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Infants

Accés al recurs

PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

http://issuu.com/asun2020/docs/educacion_sexual_pdf#print
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La educación sexual en la primera 
infancia
Guía para madres, padres y profesorado de educación infantil

Autoria personal • Hernández Morales, Graciela
• Jaramillo Guijarro, Concepción

Autoria institucional Gobierno de España. Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte

Any 2003
Pàgines 129
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Pares i mares
• Docents que treballen amb infants

Resum

Aquesta guia, des de la visió d’ensenyament i 
aprenentatge basada en el desenvolupament integral, 
enfoca la pràctica educativa comptant amb la sexualitat 
i la diferència sexual i integra els aspectes corporals, 
afectius, cognitius i relacionals.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_87_EducSexualInfancia.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042259b3e4012259c26b04006c?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=La+educaci%C3%B3n+sexual+en+la+primera+infancia+Gu%C3%ADa+para+madres%2C+padres+y+profesorado+de+educaci%C3%B3n+infantil&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Cuentos para educar en familia

Autoria personal
• Ramírez Crespo, María Victoria
• Carmona Rubio, Ana Belén; 
de la Cruz Martín-Romo, Carlos

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2009
Pàgines 86
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

http://www.apega.org/attachments/article/971/cuentos_educar_familia_educacion_sexual.pdf


INFANTS

Guia didàctica

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

157

Parlem de famílies
Nens i nenes amb dues mares o dos pares

Autoria institucional Pandora. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona 

Any 2008
Pàgines 17
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Pares i mares

Resum

La idea de família ha anat canviant i evolucionant, i 
ha afavorit l’existència en la nostra societat d’una 
diversitat de models familiars. Hi trobem coexistint 
des d’un model més tradicional, on el pare, la mare, 
els fills i filles biològics  formen el nucli familiar, fins a 
altres models familiars que són una realitat creixent: 
“famílies reconstituïdes”, mares solteres, fills i filles 
biològics convivint amb fills i filles adoptats, famílies 
homoparentals i homomarentals, etc.

Accés al recurs PDF

Notes

En aquest llibret es presenten els treballs realitzats per 
infants de 6 a 12 anys, on a través de dibuixos i/o 
petits relats expressen les seves idees envers aquestes 
famílies. 

Han col·laborat:
• CEIP Barrufet de Barcelona
• CEIP Patronat Domènech de Barcelona
• CEIP Patufet Sant Jordi de L’Hospitalet de Llobregat
• Associació educativa Itaca de L’Hospitalet de 

Llobregat
• Associació de famílies lesbianes i gais

http://www.pandorapsicologia.com/pdf/Palem-de-families.pdf
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Volando cometas

Autoria personal Lawrence Schimel
Any 2013
Pàgines 32
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Pares i mares
• Professionals que treballen amb infants

Resum

Saps què és el VIH? Daniel no ho sabia, per això li 
feia por besar a la seva tia Neus o prendre un refresc 
a casa seva. També els seus pares dubtaven de si era 
convenient que el nen els acompanyés en la seva visita 
a la tia. Després de la xerrada amb Enrique es van 
esvair tots els dubtes i la família al complet va poder 
gaudir d’un cap de setmana feliç al costat del mar. 
Aquest conte adreçat als infants pretén ajudar a 
normalitzar la vivència i la visibilitat de les persones 
portadores del VIH, i contribuir a eradicar els prejudicis. 

Accés al recurs PDF

http://issuu.com/edbellaterra/docs/volando_cometas
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El nacimiento

Any 1985
Col·lecció Érase una vez... la vida
Durada 25 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Infants

Accés al recurs

Vídeo

Vídeo subtitulat

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=LCyv2wQSfBk
http://www.youtube.com/watch?v=9ViizPXkKzU
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Pablito y Virginia 

Autoria personal
Rico, Lolo (argument)
Frabetti, Carlo (guió)
Pascual, Jaime (dibuixos)

Durada 8 vídeos  (3 min aprox. cada vídeo)
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Infants

Resum
Set vídeos sobre sexualitat i reproducció explicats de 
manera directa i d’una manera que els infants puguin 
entendre.

Accés al recurs

• Pablito y Virginia 1. Esa cosita
• Pablito y Virginia 2. ¿Cómo se hacen los niños?
• Pablito y Virginia 3. la fecundación
• Pablito y Virginia 4. Hacer el amor
• Pablito y Virginia 5. El embarazo
• Pablito y Virginia 6. El parto
• Pablito y Virginia 7. Lactancia
• Pablito y Virginia 8. Enamorarse

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona (versió en català)

Informació complementària Pablito y Virginia: dibuixos animats per a infants sobre 
educació sexual

http://www.youtube.com/watch?v=yvdtFj57Qe4
http://www.youtube.com/watch?v=BqfEnoOYt_E
http://www.youtube.com/watch?v=ieGHvEJElXg
http://www.youtube.com/watch?v=4C2CIAYb1fI
http://www.youtube.com/watch?v=Bwa1Cv4vzw8
http://www.youtube.com/watch?v=86RSgM-DZqg
http://www.youtube.com/watch?v=7MYG3LKIwl4
http://www.youtube.com/watch?v=S_jJmSep2nA
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/pablito-y-virginia-dibujos-animados-sobre-educacion-sexual-para-ninos
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/pablito-y-virginia-dibujos-animados-sobre-educacion-sexual-para-ninos
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Sentir que si, sentir que no 

Durada 39 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Infants
Públic a qui s’adreça Infants

Resum

Es planteja el tema dels abusos sexuals en els infants 
amb la finalitat que els nens i les nenes aprenguin a 
autoprotegir-se, sense despertar-los cap paranoia pels 
desconeguts ni provocar-los el rebuig indiscriminat de 
les mostres d’afecte. 
Proposa models de resposta a diferents situacions 
i afavoreix comportaments que potencien la pròpia 
seguretat. 

Accés al recurs

• Prevención de abusos sexuales - Parte 1
• Prevención de abusos sexuales - Parte 2
• Prevención de abusos sexuales - Parte 3
• Prevención de abusos sexuales - Parte 4
• Prevención de abusos sexuales - Parte 5

Fons documental de SIDA STUDI

Fons documental Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona (versió en català)

Informació complementària • PDF
• National Film Board of Canada

http://www.youtube.com/watch?v=mA8DBhXzLYk
http://www.youtube.com/watch?v=D_Z7eIScB5U
http://www.youtube.com/watch?v=75MVrZCRxYo
http://www.youtube.com/watch?v=YsXzez48Xd0
http://www.youtube.com/watch?v=59JBe4ZWkQo
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb440cca43d69?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Sentir+que+si%2C+sentir+que+no+&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.ifdcelbolson.edu.ar/mat_biblio/provivavoz/guia_sentir_quesi_sentir_queno.pdf
http://onf-nfb.gc.ca/en/our-collection/?idfilm=15226
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Creciendo con Silvia

Autoria institucional Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)
Any 2011
Durada 7 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Infants
• Pares i mares

Resum
Una mare relata un particular conte a la seva filleta per 
explicar-li el que suposa viure amb el VIH i tenir el virus 
a la sang.

Accés al recurs Vídeo

Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Notes

Direcció: Jessica Morros, Mariona Galicia, Cristina 
Beltrán. 

Intèrpretació: Isabel Domínguez, Silvia Alonso

Accèssit en el II Premio de Cortometrajes Seisida 2011

https://www.youtube.com/watch?v=B5dUg8vZWaY
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042fc14bd80132242e541f031a?signatura=08.04.05&search=signatura
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La aventura espacial
Unidades didácticas para trabajar la educación afectivo-
sexual en niños y niñas de 5 a 10 años

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres)

Any 2012
Pàgines 86
Tipus de recurs Unitats didàctiques
Col·lectiu Infants

Públic a qui s’adreça • Pares i mares
• Professionals que treballen amb infants

Resum

Joc creat per a nens i nenes d’edats compreses entre 
els cinc i els deu anys. 
Està pensat per facilitar a les famílies i els i les 
educadores una eina per fomentar l’educació sexual 
des de la infància. 

Accés al recurs Joc

http://www.sexualidadydiscapacidad.es/archivos/tablero_de_juego_y_cuaderno_del_profesor_juego__educacion_sexual_la_aventura_espacial_web.pdf
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Autoria institucional IESP (Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja)
Any 2009
Pàgines 24
Tipus de recurs Selecció bibliogràfica

Col·lectiu
• Infants
• Adolescents
• Joves

Públic a qui s’adreça
• Professionals que treballen amb adolescents/joves
• Professionals que treballen amb infants
• Pares i mares

Accés al recurs Fons documental de SIDA STUDI

Guia de recursos en educació afectiva 
i sexual

http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD8551.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal
• Carmona Rubio, Ana Belén
• de la Cruz Martín-Romo, Carlos
• Ramírez Crespo, María Victoria

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2008
Pàgines 171
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares

Públic a qui s’adreça • Pares i mares 
• Professionals que treballen amb pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Programa de formación de 
formadores sobre educación 
afectivo-sexual y prevención de 
VIH/sida dirigido a familias y APAS
Educación sexual desde la familia

http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/curso26.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal • de la Cruz Martín-Romo, Carlos
• Lázaro Cabezón, Óscar

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2006
Pàgines 21
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Apuntes de educación sexual sobre 
la sexualidad de niños y niñas con 
discapacidad

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/8089d36a-e0fa-434f-8f90-41215a8e9c68


PARES I MARES

Programa pedagògic

168

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal • Hernández Morales, Graciela
• Jaramillo Guijarro, Concepción

Autoria institucional
• España. Ministerio de Educación
• CIDE (Centro de Investigación y Documentación 

Educativa)
Any 2006
Pàgines 135
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares

Públic a qui s’adreça • Pares i mares 
• Docents que treballen amb infants

Resum

Aquesta guia és un receptari sobre com abordar la 
sexualitat amb nenes i nens de 6 a 12 anys. 
Les receptes no tenen res fixat, estan obertes, perquè 
parteixen de l’experiència de diferents persones. No 
trobareu propostes d’activitats sinó experiències de 
mares, pares, mestres, educadors i educadores que 
serveixen per contrastar, orientar i donar llum a la 
vostra pròpia experiència educativa.

Accés al recurs
Web i PDF

Fons documental de SIDA STUDI

La educación sexual de niños y niñas de 6 
a 12 años
Guía para madres, padres y profesorado de educación 
primaria

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=12059&codigoOpcion=3
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal
• Carrera Fernández, María Victoria
• Lameiras Fernández, María
• Rodríguez Castro, Yolanda

Format Article de revista

Revista Diversitas: perspectivas en psicología. Vol. 3, nº 2 
(2007), p. 191-202

Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb pares i mares

Resum

Programa d’educació sexual portat a terme amb pares i 
mares en un centre d’educació secundària. 
Va ser desenvolupat de manera paral·lela al programa 
realitzat amb els seus fills/es adolescents. 
Els principals resultats evidencien un increment del 
nivell de satisfacció corporal, autoconcepte i autoestima, 
així com els seus coneixements sobre nutrició i òrgans 
sexuals. També constata un increment d’actituds 
igualitàries cap a ambdós sexes i d’actituds relacionades 
amb la sexualitat. 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Intervención y evaluación de un programa 
de educación afectivo-sexual con padres/
madres de adolescentes en la escuela

http://www.redalyc.org/pdf/679/67930201.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal
• de la Cruz Martín-Romo, Carlos
• Ramírez Crespo, María Victoria
• Carmona Rubio, Ana Belén

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2008
Pàgines 107
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Resum

Aquest programa pretén facilitar que els pares i les 
mares, o les persones adultes amb nens o nenes a 
càrrec se sentin absolutament capaços de fer educació 
sexual de qualitat. I també, quan sigui necessari, 
siguin capaços de demanar ajuda. A vegades, resulta 
més fàcil animar-se a fer alguna cosa, en aquest cas 
educació sexual, quan un o una sap amb antelació amb 
qui pot comptar.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educación sexual desde la familia
Manual para el alumno o la alumna

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aeps.es%2F%3Farchivo%3DEduc.-sexual-desde-la-familia.-CEAPA.pdf&ei=cnLjU-TKE-Sq0QWe8oCICA&usg=AFQjCNGKnNHLtXVCAHUstARtLSBxhR3EqA&bvm=bv.72676100,d.bGE
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal
• de la Cruz Martín-Romo, Carlos
• Ramírez Crespo, María Victoria
• Carmona Rubio, Ana Belén

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2009
Pàgines 9
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb pares i mares 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Hablando sobre sexualidad en familia
Programa de formación de formadores sobre educación 
afectivo-sexual dirigido a familias y AMPAS

https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Hablando%20sobre%20sexualidad%20en%20familia.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional FPFE (Federación de Planificación Familiar Estatal)
Pàgines 31
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

¿Hablas de sexualidad con tus hijas e 
hijos?

http://www.educagenero.org/Familias/guia_padresymadres_adolescencia.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal de la Cruz Martín-Romo, Carlos

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2006
Pàgines 7
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Familia y educación sexual
Algo más que preguntas y respuestas

http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/familia%20y%20educacion.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Institut Balear de la Dona
Pàgines Escola de famílies, p. 31-46
Col·lecció Materials didàctics per prevenir la violència de gènere
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Treballa la importància del gènere a l’educació sexual

Educació afectivosexual

http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=134387
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal García Ruiz, Mercedes

Autoria institucional Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de 
Salud y Servicios Sociales

Any 2011
Pàgines 138
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Programa de educación sexual con 
familias desde atención primaria

http://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Promocion%20de%20la%20Salud/Programas%20de%20Educaci%C3%B3n/Educaci%C3%B3n%20afectivo%20sexual/EDUCACION%20SEXUAL%20PRIMARIA%201%20web.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal Pauluzzi, Liliana
Pàgines 212
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb pares i mares

Resum

El tema de l’educació sexual en les escoles ha generat 
més d’una controvèrsia. Tema polèmic, en el que 
gairebé sempre hi és present el prejudici, ja que no 
pot deixar indiferent a ningú. Per aquest motiu ha 
d’incorporar-se a l’ensenyança sense dilació.  

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

¿Qué preguntan los chicos sobre 
sexo?
Educación sexual para padres y docentes

http://www.rehueong.com.ar/sites/default/files/Que%20preguntan%20los%20chicos%20sobre%20el%20Sexo.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal

• Chávez Kanashiro, María Luisa
• Carrasco Gutiérrez, Consuelo
• Oyarce Villanueva, Gilbert
• Wetzell Gayoso, Danilo
• Missi Cruz, María
• Yika Zapata, Bruno

Autoria institucional
Gobierno del Perú. Ministerio de Educación. 
Viceministerio de Gestión Pedagógica. Dirección Tutoría 
y Orientación Educativa

Any 2010
Pàgines 91
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Aprendemos sobre sexualidad para 
orientar a nuestras hijos e hijas
Propuesta para trabajar con madres y padres de familia

http://www.cepesju.org/mat_new/obj2vih6r/manual_aprend_sex_obj2vih6r.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones
Any 2010
Pàgines 4
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares

Públic a qui s’adreça

• Pares i mares
• Adolescents/Joves
• Col·lectiu LGTB
• Gent gran
• Dones
• Persones amb discapacitat

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Decàleg per una sexualitat sana

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=034bdc10-6ee9-4fbf-9cd6-437ec09cba70&groupId=713456
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional • SEC (Sociedad Española de Contracepción)
• Organon (Laboratorios)

Pàgines 25
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

¿Sabes cómo hablar de sexo con tus hijos?

http://prosalud.org.ve/public/documents/20100810201281451040.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44767a04b7f?digital=on&signatura=&title=&search=advanced&text=%C2%BFSabes+c%C3%B3mo+hablar+de+sexo+con+tus+hijos%3F&autor=&pedagogic=on&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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PARES I MARES
Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal Diezma Criado, Juan Carlos

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 1998
Pàgines 15
Col·lecció Cursos
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Pensando en nuestros hijos e hijas

Reflexiones en torno a la sexualidad 
y el sida

http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/reflexiones%20en%20torno.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44943044ef7?digital=on&signatura=&title=&search=advanced&text=Pensando+en+nuestros+hijos+e+hijas+Reflexiones+en+torno+a+la+sexualidad+y+el+sida&autor=&pedagogic=on&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Ajuntament de Granollers
Pàgines 14
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Programa de prevenció i salut a 
l’escola per a famílies

http://www.granollers.cat/sites/default/files/importades_d6//pagina/2010/06/Fitxesfamilies.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44d33d55549?digital=on&signatura=&title=&search=advanced&text=Programa+de+prevenci%C3%B3+i+salut+a+l%27escola+per+a+fam%C3%ADlies&autor=&pedagogic=on&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=


Fulletó divulgatiu

182

PARES I MARES
Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de 
Extremadura

Pàgines 5

Col·lecció Programa de salud infantil y del adolescente de 
Extremadura. Consejos de salud. 3

Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Consejos  para  padres sobre 
educación sexual

http://www.spapex.es/psi/educacion_sexual.pdf
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PARES I MARES
Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Etxadi
Any 2008
Pàgines 5
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educación sexual desde la familia
Guía para padres y madres

http://www.lea-artibai.org/es-ES/Recursos/Publicaciones/Gua%20para%20madres%20y%20padres/02_Invierno_2008_cas.pdf
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PARES I MARES
Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional FAPAC (Federació de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya)

Any 1988
Pàgines 4

Col·lecció Full d’assessorament de l’escola de pares de la FAPAC. 
13

Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educació sexual

http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls%20d%27assessorament/full13.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal de la Cruz Martín-Romo, Carlos

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2006
Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Nuevos modelos de familia y 
educación sexual

http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/NUEVOS%20MODELOS%20DE%20FAMILIA%20Y%20EDUCACI%C3%93N%20SEXUAL.pdf
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PARES I MARES
Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Familias por la Diversidad
Pàgines 20
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guía para padres y madres 
Qué hacer, cuando un hijo o una hija nos dice: “mamá, papá, 
soy gay”; “papá, mamá, soy lesbiana”

http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/guia_para_padres_y_madres.pdf
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Autoria institucional
• INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación)
• Pantallas Amigas

Any 2011
Pàgines 21
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Resum

L’objectiu d’aquesta guia és donar a conèixer un 
fenomen, el del sexting, que està present en la nostra 
societat, i informar a adults i menors dels riscos que 
pot implicar. D’altra banda, proporciona pautes a seguir 
per a la seva identificació i prevenció i, en el seu cas, 
la seva denúncia davant les autoritats pertinents, amb 
especial atenció als més joves.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web Centro mujer: El fenómeno del Sexting

Guía sobre adolescencia y sexting
Qué és y cómo prevenirlo

http://www.sexting.es/guia-adolescentes-y-sexting-que-es-y-como-prevenirlo-INTECO-PANTALLASAMIGAS.pdf
http://intimo.centromujer.es/otros/el-fenomeno-del-sexting.html
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Autoria personal

• Samsó Montagut, Jordi
• Miquel Gassó, Conxita
• Morey Capel, Sílvia 
• Barenys Lacha, Teresa
• Terés Quiles, Pere
• Herrera Aragón, Diego

Autoria institucional AMPGIL (Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes)
Any 2008
Pàgines 21
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guia de l’Associació de Pares i Mares 
de Gais i Lesbianes (AMPGIL)

http://www.ampgil.org/mm/file/guiadeparesimares.pdf
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Autoria personal Roa Mackenzie, Mauricio
Any 2010
Pàgines 11
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Diversidad sexual familiar
Guía para padres y madres de familia

http://www.calameo.com/books/000185656349dcf8e8192
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Autoria personal • Tuerk, Catherine
• Menvielle, Edgardo

Autoria institucional Children’s National Medical Center
Pàgines 20
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Si a usted le preocupan los 
comportamientos de género de su 
hijo o hija...

http://www.familiasporladiversidad.org/images/recursos/guia_padres.pdf
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Autoria personal • Diezma, Juan Carlos
• de la Cruz Martín-Romo, Carlos

Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2002
Pàgines 63
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

¿Hablamos de sexualidad con 
nuestros hijos?

http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/hablamos%20de%20sexualidad.pdf
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=261c1439-51ea-4a7c-a000-233eb7d8dc26&groupId=10137
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Autoria personal

• Chávez Kanashiro, María Luisa
• Carrasco Gutiérrez, Consuelo
• Oyarce Villanueva, Gilbert
• Wetzell Gayoso, Danilo
• Missi Cruz, María
• Yika Zapata, Bruno

Autoria institucional Gobierno del Perú. Viceministerio de Gestión 
Pedagógica. Dirección Tutoría y Orientación Educativa

Any 2010
Pàgines 55
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Resum

Aquest quadern ofereix informació i arguments sobre 
diferents temes relacionats amb l’Educació Sexual 
Integral, amb un estil interactiu de preguntes i 
respostes, que permetrà a les mares i pares reflexionar 
i establir un diàleg obert i enriquidor sobre temes de 
sexualitat amb els seus fills i filles, en l’entorn familiar.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Conversando sobre sexualidad con 
nuestras hijas e hijos

http://www.cepesju.org/mat_new/obj2vih6r/cuad%20_convers_obj2vih6r.pdf
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=261c1439-51ea-4a7c-a000-233eb7d8dc26&groupId=10137
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Autoria institucional Biblioteca Municipal Peñaranda de Bracamonte
Any 2001
Pàgines 2
Tipus de recurs Selecció bibliogràfica
Col·lectiu Pares i mares
Públic a qui s’adreça Pares i mares 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

¿Cómo hablar de sexo con nuestros 
hijos?
Guía de lectura

http://www.fundaciongsr.com/pdfs/sexoguia2.pdf
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Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Any 2007
Durada 30 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Pares i mares

Públic a qui s’adreça • Pares i mares
• Professionals que treballen amb pares i mares 

Resum

Producció pensada per treballar continguts centrats en 
educació sexual. 
El seu públic objectiu són pares i mares, principalment 
de fills adolescents, als quals els interessa conèixer 
estratègies educatives en aquest camp. 
Una sèrie de pares i mares decideixen tornar a l’escola 
per estudiar uns temes que mai els van explicar, aquells 
referits a com educar als fills quant al desenvolupament, 
desitjos, hàbits i orientacions sexuals. Els variats 
testimonis dels pares i mares d’aquesta peculiar escola 
constitueixen un suport audiovisual de suport en debats 
sobre quan, com i per què treballar temes d’educació 
sexual amb els fills.

Accés al recurs
Web Aire i comunicación. Conté vídeo i PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Dossier producció vídeo educatiu

Hoy toca sexo

http://www.airecomun.com/videos/hoy-toca-sexo-115.html
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=261c1439-51ea-4a7c-a000-233eb7d8dc26&groupId=10137
http://www.airecomun.com/sites/all/files/videos/dossier_hoy_toca_sexo.pdf
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Autoria institucional CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos)

Durada 10 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Pares i mares

Públic a qui s’adreça • Pares i mares
• Professionals que treballen amb pares i mares 

Resum

Curt de sensibilització sobre educació sexual dirigit a 
la família. 
Aquest curt vol ser un instrument per provocar la 
reflexió de les famílies en referència a les pressions 
socials que existeixen per ajustar-se a determinades 
normes en relació amb la sexualitat. També és 
d’utilitat per conscienciar sobre les dificultats que viu 
un adolescent en el procés de trobar la seva pròpia 
manera de definir-se i expressar-se com ésser sexuat 
i fer present la diversitat existent en les sexualitats de 
les persones.

Accés al recurs
Curt

Fons documental de SIDA STUDI

Formas de hacerlo

http://vimeo.com/3524513
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=261c1439-51ea-4a7c-a000-233eb7d8dc26&groupId=10137
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• Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes 
(AMPGIL)

http://www.ampgil.org/ca/
http://www.ampgil.org/ca/
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Programa pedagògic
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal
• Mosteiro Vilar, Oliva
• Ros Guitart, Roser
• Sala Musach, Imma

Autoria institucional • Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Any 2008

Pàgines • 158 (dossier professor) 
• 75 (dossier alumne)

Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça
• Persones amb discapacitat psíquica 
• Professionals que treballen amb persones amb 

discapacitat psíquica

Resum

• Temes dossier alumnes: Com ens fem grans?; 
Els òrgans sexuals; Com vivim la nostra sexualitat; 
Fecundació, embaràs i part; Què es pot fer perquè 
la llavor de l’home i de la dona no es trobin quan 
fan l’amor?; Malalties que es poden contagiar quan 
fem l’amor; Què podem fer per no contagiar-nos?

• Temes dossier docent: La transformació d’infant a 
adult; Els òrgans sexuals; Resposta sexual humana; 
Fecundació, embaràs i part; Anticoncepció; Malalties 
de transmissió sexual; Adaptació del programa per 
a invidents.

Accés al recurs Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària PDF (parcial). Versió en castellà

Tots som iguals... i alhora diferents 
Todos somos iguales... y a la vez 
diferentes

http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44122893e7e?signatura=&title=Tots+som+iguals...+i+alhora+diferents++Todos+somos+iguales...+y+a+la+vez+diferentes&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://books.google.es/books?id=k0qLPVH4RZMC&printsec=frontcover&dq=%22Tots+som+iguals%22+%22i+alhora+diferents%22&source=bl&ots=zGcOXVrkiO&sig=KLB2s3k3i9xZMpb6G09RvITsn4w&hl=es&ei=JQhfS7HVJo6WsQaE26DLCw&sa#v=onepage&q=&f=false
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Autoria personal • García Ruiz, Mercedes
• de Dios del Valle, Ricardo

Autoria institucional Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de 
Vivienda y Bienestar Social

Any 2007
Pàgines 202
Col·lecció Documentos técnicos, nº 19
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb persones amb 
discapacitat psíquica

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Discapacidad intelectual y sexualidad
Programa de educación sexual en centros de atención a 
personas adultas

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Calidad/publicaciones/Programa_educacion_sexual_en_discapacidad_intelectual.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb458a9bb63a9?signatura=&title=Discapacidad+intelectual+y+sexualidad+Programa+de+educaci%C3%B3n+sexual+en+centros+de+atenci%C3%B3n+a+personas+adultas&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Programa pedagògic
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria personal García, José Luis
Format Article de revista
Revista Down España, nº 29 (Junio 2005), p. 24-29
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça
• Pares i mares
• Professionals que treballen amb persones amb 

discapacitat psíquica

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Sexualidad, afectividad y síndrome 
de Down

http://www.centrodocumentaciondown.com/uploads/documentos/9e757b8a8ad4eba71abf5dbb486b3570a8d445ad.pdf
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Autoria personal Gutiérrez -Crespo, Ernesto
Format Article de revista

Revista Cuadernos de pedagogía, nº 389 (Abril 2009), p. 70-
72

Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Docents que treballen amb persones amb discapacitat 
psíquica

Resum

L’orientador d’un centre basc coordina un programa 
d’educació afectivosexual desenvolupat amb alumnat 
amb diferents discapacitats. 
Des del respecte a la forma de viure la sexualitat de cada 
persona, es duen a terme dinàmiques per fomentar el 
sentit de pertinença a un grup, exercicis d’expressió i 
relaxació corporal i tècniques per fomentar habilitats 
socials, fonamentals en el desenvolupament autònom 
d’aquest alumnat.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Educación afectivo-sexual

http://www.fundacio.es/ficheros/090522%20Edu-%20Afectivo-Sexual.pdf
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Autoria personal García Ruiz, Mercedes
Autoria institucional Gobierno del Principado de Asturias
Any 2009
Pàgines 179
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb persones amb 
discapacitat psíquica

Resum

Les vides de les persones amb discapacitat es 
desenvolupen en entorns on les principals interrelacions 
són amb la família i els professionals. Per això, 
l’abordatge del tema de l’afectivitat i la sexualitat de 
les persones amb discapacitat resulta una mica delicat. 
És una eina de treball tant per a les persones amb 
discapacitat com per als seus familiars i educadors dels 
diferents Centres de Suport a la Integració d’Astúries.

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Material didàctic

Educación sexual y discapacidad
Talleres de educación sexual con personas con discapacidad

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF%20DE%20TEMAS/Asuntos%20Sociales/guia%20de%20educacion%20sexual%20y%20discapacidad.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042374754801241464961101d6?signatura=&title=Educaci%C3%B3n+sexual+y+discapacidad+Talleres+de+educaci%C3%B3n+sexual+con+personas+con+discapacidad&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional APANAS (Asociación Provincial de Padres con Niños y 
Adultos Minusvalidos de Toledo)

Any 2007
Col·lecció Buenas prácticas en...
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb persones amb 
discapacitat psíquica

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Programa de educación afectivo-
sexual para personas con 
discapacidad intelectual

http://www.capaces.org/upload/fckeditor/File/Buena%20pr%C3%A1ctica%20en%20educaci%C3%B3n%20sexual%20-%20APANAS(1).pdf
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Autoria institucional • Fundadeps
• Gobierno de España

Any 2011
Pàgines 47 
Tipus de recurs Guia educativa
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb persones amb 
discapacitat

Accés al recurs PDF

Notes

Aquesta guia s’edita com una eina de treball que forma 
part de l’estudi titulat “Atender, educar y prestar apoyos 
a la sexualidad de las personas con discapacidad 
intelectual”.

En el plural de las sexualidades

http://www.sexualidadydiscapacidad.es/archivos/en_el_plural_de_las_sexualidades._sexualidad_y_discapacidad_intelectual__fundadeps_web_pp.pdf


PERSONES AMB DISCAPACITAT

Guia educativa

205

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Junta de Castilla y León
Autoria personal Felix López Sánchez
Any 2011
Pàgines 112 
Tipus de recurs Guia educativa
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb persones amb 
discapacitat

Resum

Eina útil i pràctica dirigida a servir d’ajuda als 
professionals dels centres en el desenvolupament del 
procés de planificació i tutorització individual. Es vol 
convertir en un document que permeti fonamentar les 
intervencions en el camp dels afectes i la sexualitat, 
així com protocol·litzar les intervencions.

Accés al recurs PDF

Guia para el desarrollo de la 
afectividad y la sexualidad de las 
personas con discapidad intelectual

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26070/Gu%C3%ADa%20afectividad%20felix%20lopez.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Esclat
Any 2013
Pàgines 17 
Tipus de recurs Revista divulgativa
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb persones amb 
discapacitat

Accés al recurs PDF

Notes

Esclat és una associació pro persones amb paràlisi 
cerebral. Publica trimestralment la revista i aquest 
número s’ha dedicat íntegrament al tema de la 
sexualitat en aquest col·lectiu.

Sexoafectivitat i discapacitat 
Un binomi possible

http://ca.esclat.info/wp-content/uploads/2013/09/esclat-65.pdf
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Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional Gobierno de Aragón
Durada 7 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça
• Pares i mares
• Professionals que treballen amb persones amb 

discapacitat psíquica.

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Blog CEBE San Martín de Porres

Notes Fragment de vídeo inclòs a la Guía para padres de 
personas síndromes Down.

Guía para padres de personas 
síndromes Down
Edad adulta: Sexualidad 

http://www.youtube.com/watch?v=5_pSFtsIFqs
http://cebesmptarde.blogspot.com/p/guia-para-padres-sindrome-down.html
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Any 2003
Durada 48 min
Tipus de recurs Reportatge audiovisual
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça

• Persones amb discapacitat
• Professionals que treballen amb persones amb 

discapacitat física
• Pares i mares

Resum

Reportatge que aborda la sexualitat de les persones 
discapacitades. 
Rodat a Espanya i Dinamarca, té com a objectiu mostrar 
com els discapacitats de tots dos països tracten de 
desenvolupar la seva sexualitat i els seus afectes.

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Web RTVE.es

Almas con sexo

http://www.youtube.com/watch?v=Zh4jAUchAxc
http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29da6b3326aee96788b189f88f1cda51bb1a81cdf8151a59c7aa
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Any 2009
Durada 16 min
Tipus de recurs Reportatge audiovisual
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb persones amb 
discapacitat psíquica

Resum
Juan Miguel és un jove amb síndrome de Down que 
ens explica com veu el món a través dels seus ulls i 
com viu les relacions afectives i sexuals.

Accés al recurs

Vídeo (1ª part)

Repositori Universitat Jaume I

Fons documental de SIDA STUDI

Notes
Direcció: Sergio González

Interpretació: Juan Miguel Meseguer

Si sabes decir hello

http://www.youtube.com/watch?v=4Lmn93wQpIc
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/17614
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Reportatge audiovisual
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Autoria institucional TVC (Televisió de Catalunya)
Any 2007
Durada 11 min
Tipus de recurs Reportatge audiovisual
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça
• Professionals que treballen amb persones amb 

discapacitat psíquica
• Pares i mares

Resum

La sexualitat i l’afectivitat entre disminuïts psíquics ha 
estat sempre un tabú. 
En el cas que ens ocupa, el de persones amb patologies 
lleus, fins fa poc les seves famílies es veien abocades 
a educar els fills en edats adolescents pràcticament 
sense informació per tal de determinar la maduresa 
de les relacions sentimentals, afrontar un embaràs no 
desitjat o el contagi de malalties.

Accés al recurs
Web TV3 a la carta

Fons documental de SIDA STUDI

Notes

Documental emès en el programa “Entre línies” de 
Televisió de Catalunya

Premiat  en la XVI edició dels Premis del Consell 
Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació

Sexe per dret

http://www.tv3.cat/videos/102199
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Any 2008
Durada 44 min
Tipus de recurs Reportatge audiovisual
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça
• Persones amb discapacitat física
• Professionals que treballen amb persones amb 

discapacitat física

Resum

Asta Philpot és un jove anglès de 24 anys que no té 
mobilitat del coll cap a baix a causa d’una malaltia 
irreversible, i es troba prostrat en una cadira de rodes. 
Asta sent el seu cos, però és incapaç de moure-ho. 
El jove va perdre la seva virginitat el passat any en un 
bordell en un viatge a Espanya amb la seva família. 
Aquest any, Asta ha decidit reunir a un grup de nois 
també discapacitats i en la seva mateixa situació i 
emprendre un viatge cap a Espanya perquè puguin 
perdre també la seva virginitat. Seran dos nous 
companys els que s’uneixin a ell. 
Els tres saben que per a les persones amb discapacitat 
no és senzill mantenir relacions sexuals, i aquest serà 
un viatge de descobriment. 
Aconseguiran tots complir el seu desig?.

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI

Discapacitados, sexo por una noche

http://vimeo.com/20063278
http://www.tv3.cat/videos/102199
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Any 2010
Durada 17 min 58 seg
Tipus de recurs Reportatge audiovisual
Col·lectiu Persones amb discapacitat

Públic a qui s’adreça
• Professionals que treballen amb persones amb 

discapacitats psíquiques.
• Pares i mares

Resum

El concepte de discapacitat se centra en certes 
limitacions bé siguin físiques o intel·lectuals que 
dificulten la consecució d’una autonomia plena a l’hora 
de realitzar activitats de la vida quotidiana, d’establir 
relacions personals, de comunicar-se, de desplaçar-se. 
Limitacions, que amb l’ajuda adequada poden arribar 
a convertir-se en capacitats que potencien una vida 
autònoma, així com una sexualitat normalitzada i lliure.

Accés al recurs Vídeo
Informació complementària Fitxa tècnica

Notes

Direcció: CEMAV

Intervenen: Pedro Fernández Santiago (profesor 
de ciencias políticas y sociología. UNED), Angelita 
Pinto Uceda (socia de APAFAM), Ana Isabel Martínez 
(psicóloga de APAFAM), Teresa Rodríguez Del Barrio 
(gerente de APAFAM), Laura González Merino (socia de 
APAFAM), Rafael Agudín Rodríguez (socio de APAFAM), 
Fuencisla Pola Martínez (socia de APAFAM), Juan 
Manuel Silvero Carballo (socio de APAFAM).

Todo un mundo de capacidades

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12016
https://canal.uned.es/uploads/materials/resources/pdf/5/8/1272622379585.pdf
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Any 2012
Durada 98 min
Tipus de recurs Llargmetratge
Col·lectiu Persones amb discapacitat
Públic a qui s’adreça Població en general

Resum

Mark O’Brien (John Hawkes), poeta i periodista 
tetraplègic i amb un pulmó d’acer, decideix als seus 
38 anys, que ja és hora de perdre  la virginitat. Amb 
l’ajuda de la seva terapeuta i l’orientació d’un sacerdot 
(William H. Macy), Mark es posa en contacte amb 
Cheryl Cohen-Greene (Helen Hunt), una professional 
del sexe. 

Accés al recurs Web de la pel·lícula

Informació complementària
Trailer

Catàleg de la Xarxa Biblioteques Municipals

Notes

Direcció: Ben Lewin

Interpretació: John Hawkes, Helen Hunt, William 
H. Macy, Moon Bloodgood, Annika Marks, W. Earl 
Brown, Blake Lindsley, Adam Arkin, Ming Lo, Jennifer 
Kumiyama, Robin Weigert, Jarrod Bailey, Rusty 
Schwimmer.

Las sesiones

http://www.lassesiones.es/#
http://www.youtube.com/watch?v=Eyf2N38uvfo
http://sinera.diba.cat/search~S171*cat?/tsesiones/tsesiones/1%2C9%2C11%2CB/exact&FF=tsesiones&1%2C3%2C
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Any 2011
Durada 109 min
Tipus de recurs Llargmetratge
Col·lectiu Persones amb discapacitat
Públic a qui s’adreça Població en general

Resum

Philippe, un aristòcrata que s’ha quedat tetraplègic 
a causa d’un accident de parapent, contracta com a 
cuidador a domicili a Driss, un immigrant d’un barri 
marginal acabat de sortir de la presó. Encara que a 
primera vista no sembla la persona més indicada, 
els dos acaben aconseguint que convisquin Vivaldi i 
Earth Wind and Fire, l’eloqüència i la hilaritat, els 
vestits d’etiqueta i el xandall. Dos mons confrontats 
que, poc a poc, congenien fins a forjar una amistat 
tan disbaratada, divertida i sòlida com inesperada. 
Una relació única en la seva espècie de la que salten 
espurnes.

Accés al recurs Web de la pel·lícula

Informació complementària
Trailer

Catàleg Xarxa Biblioteques Municipals

Notes
Direcció: Eric Toledano i Olivier Nakache

Interpretació: François Cluzet i Omar Sy

Intocable

http://www.intocable-lapelicula.com/index
http://www.youtube.com/watch?v=drQRl0-nZw4
http://sinera.diba.cat/search~S175*cat?/tintocable/tintocable/1%2C8%2C10%2CB/exact&FF=tintocable&1%2C2%2C/indexsort=-
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• Sexualidad especial

• Sexoafectivitat de les persones amb discapacitat 
i diversitat funcional

Generalitat de Catalunya

Conjunt de publicacions, articles, recursos web i entitats que ajuden a reflexionar sobre 
les necessitats i les vivències afectives i sexuals de les persones amb discapacitat i 
diversitat funcional.

http://sexualidadespecial.blogspot.com/
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=64ef290c5ec56410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=64ef290c5ec56410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
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Autoria personal
Ramírez Crespo, María Victoria
Carmona Rubio, Ana Belén
de la Cruz Martín-Romo, Carlos

Autoria institucional UNAF (Unión de Asociaciones Familiares)
Any 2011
Pàgines 66
Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Població migrant
Públic a qui s’adreça Població migrant

Accés al recurs
Guia per a professionals

Fons documental de SIDA STUDI

Su sexualidad también es importante 
Claves para aproximarse a la sexualidad de las personas 
inmigrantes

http://www.saludinmigrantes.es/wp-content/uploads/2013/02/guia_sexualidad_profesionales.pdf?9d7bd4
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Autoria personal Villa González, Emilio
Format Article de revista

Revista Transversalidad educativa, nº 25 (1 noviembre 2009), 
p. 113-123

Tipus de recurs Programa pedagògic
Col·lectiu Població migrant
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb població migrant

Resum

Donada la gran entrada d’immigració al nostre territori 
i la seva inserció en el nostre sistema educatiu, la 
importància d’una intervenció eficaç per part del 
sistema educatiu espanyol, es fa cada vegada més 
necessària.
Estudiat el problema que hi ha a la major part d’aquest 
alumnat, amb uns índexs alts d’embarassos no desitjats 
i poblemes d’ abandonament del sistema educatiu, fa 
que s’hagin de proposar de manera immediata tallers 
que informin als alumnes, i facilitin mesures i suport 
suficient, per a la millora de les relacions sexuals i 
coneixement de la sexualitat en general. 

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Diseño de talleres de educación 
sexual para la mujer inmigrante e 
intervención en el marco educativo

www.enfoqueseducativos.es/transversalidad/transversalidad_25.pdf
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Autoria institucional COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales de Madrid)

Any 2005
Pàgines 7
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Col·lectiu LGTB

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Col·lectiu LGTB

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Guía de recursos para gays 
latinoamericanos

http://www.cogam.org/resourceserver/329/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/7df6057ae4b7f79afb5f6317c8048712/cl/es-ES/filename/latinos.PDF?cl=es-ES
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb4496c494f3b?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Gu%C3%ADa+de+recursos+para+gays+latinoamericanos&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Junta de Andalucía. Consejería de Salud
Pàgines 2
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs

• PDF: versió en castellà
• PDF: versió en anglès
• PDF: versió en francès
• PDF: versió en arab
• PDF: versió en romanès

Fons documental de SIDA STUDI

Si tienes relaciones, cuídate. Si se te olvidó o algo falló, te 
queda una opción

La píldora del día después

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/materiales_publicados_inmigrantes/postal_anticoncep_urg_esp.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/materiales_publicados_inmigrantes/postal_anticoncep_urg_ingl.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/materiales_publicados_inmigrantes/postal_anticoncep_urg_franc.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/materiales_publicados_inmigrantes/postal_anticoncep_urg_arabe.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_2_promocion_de_la_salud/materiales_publicados_inmigrantes/postal_anticoncep_urg_rum.pdf
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Autoria institucional Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat
Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs

• PDF: Versió en castellà i valencià
• PDF: Versió en castellà i anglès
• PDF: Versió en castellà i àrab
• PDF: Versió en castellà i romanès

Fons documental de SIDA STUDI

Interrupció voluntària de l’embaràs

http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicaciones/MATERIAL/PUBLICACIONES/PROMO_SALUD/SEXUAL/EDU_SEX/INTERRUP_EMBARAZO_VAL.PDF
http://biblioteca.sp.san.gva.es/biblioteca/publicaciones/MATERIAL/PUBLICACIONES/PROMO_SALUD/SEXUAL/EDU_SEX/INTERRUP_EMBARAZO_ING.PDF
http://biblioteca.sp.san.gva.es/biblioteca/publicaciones/MATERIAL/PUBLICACIONES/PROMO_SALUD/SEXUAL/EDU_SEX/INTERRUP_EMBARAZO_ARA.PDF
http://biblioteca.sp.san.gva.es/biblioteca/publicaciones/MATERIAL/PUBLICACIONES/PROMO_SALUD/SEXUAL/EDU_SEX/INTERRUP_EMBARAZO_RUM.PDF


Fulletó divulgatiu

POBLACIÓ MIGRANT

222

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional

• Consejo General de Colegios Oficiales de 
     Farmacéuticos
• Gobierno de España. Ministerio de Salud, Política 

Social e Igualdad
Pàgines 6
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs

Web Campaña de promoción del uso del preservativo 
femenino. Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e 
Igualdad

Fons documental de SIDA STUDI
Informació complementària Notícia ElMundo.es

Notes

Informació sobre el preservatiu femení

Campanya en castellà, català, gallec, euskera, valencià, 
francès i anglès.

Pruébalo en femenino

www.mspsi.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/campanaPresFem2011.htm
www.mspsi.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/campanaPresFem2011.htm
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042e485077012e9efa1d300148?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Pru%C3%A9balo+en+femenino&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/03/28/mujer/1301313449.html
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Autoria personal
• de la Cruz Martín Romo, Carlos
• Ramírez Crespo, María Victoria
• Carmona Rubio, Ana Belén

Autoria institucional UNAF (Unión de Asociaciones Familiares)
Any 2007
Pàgines 29
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Població migrant
Públic a qui s’adreça Professionals que treballen amb població migrant

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Su sexualidad también es importante
Claves para aproximarse a la sexualidad de las personas 
inmigrantes

http://www.familiasporladiversidad.es/COLEGA/INMIGRACION_sexualidades_guia.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560128aa4d3b5f0251?text=&autor=&format=&lleng=&signatura=&title=Su+sexualidad+tambi%C3%A9n+es+importante+Claves+para+aproximarse+a+la+sexualidad+de+las+personas+inmigrantes&yearBegin=&search=advanced&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Servicio Madrileño de Salud. Dirección General de 
Salud Pública y Alimentación

Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs Catàleg del Centro regional de Documentación de 
Educación Sanitaria. Madrid

Notes Recurs existent en castellà, anglès, francès, àrab i 
romanès

Métodos anticonceptivos 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142644437679&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1160997280598
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142644437679&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1160997280598
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Autoria institucional Junta de Andalucía. Consejería de Salud
Any 2010
Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs

• PDF: Versió en castellà
• PDF: Versió en anglès
• PDF: Versió en francès
• PDF: Versió en àrab
• PDF: Versió en romanès

Fons documental de SIDA STUDI

Métodos anticonceptivos 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/sexualidad/F_ANTICONCEPTIVOS_espanol.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/sexualidad/F_ANTICONCEPTIVOS_ingles.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/sexualidad/F_ANTICONCEPTIVOS_frances.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/sexualidad/F_ANTICONCEPTIVOS_arabe.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/sexualidad/F_ANTICONCEPTIVOS_rumano.pdf
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Autoria institucional Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Any 2008
Pàgines 10
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs

• PDF: Versió en català
• PDF: Versió en castellà

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Recurs existent també en anglès i romanès

Higiene i sexualitat segura 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Sida/pdf/sidahigsex.pdf
http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD7811.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb45618b46055?signatura=&title=Higiene+i+sexualitat+segura+&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad y 
Consumo

Any 2010
Pàgines 8
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs

Catàleg del Centro regional de Documentación de 
Educación Sanitaria. Madrid

Fons documental de SIDA STUDI

Notes Recurs existent en castellà, anglès, francès i romanès

Por ti, por tu salud
Evita las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142644437679&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1160997280598
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142644437679&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1160997280598
http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb444f03c46e5?signatura=&title=Por+ti%2C+por+tu+salud+Evita+las+infecciones+de+transmisi%C3%B3n+sexual+%28ITS%29+&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional
• Gobierno de España. Ministerio de Trabajo e 

Inmigración
• Gobierno de Aragón

Pàgines 3
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Població migrant
Públic a qui s’adreça Població migrant

Accés al recurs
PDF

Fons documental de SIDA STUDI

Informació complementària Notícia al Diari Heraldo.es

Notes Informació sobre el Preservatiu masculí

Que nunca falten

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Profesionales/13_SaludPublica/20_Programas_Salud/Que%20nunca%20falten.pdf
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042fc14bd80130f8febff90232?signatura=&title=Que+nunca+falten&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/el_por_ciento_las_mujeres_que_abortan_aragon_son_inmigrantes.html
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Autoria institucional
Región de Murcia. Consejería de Sanidad. Dirección 
General de Salud Pública. Servicio de Prevención y 
Protección de la Salud

Pàgines 15
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu

Col·lectiu • Població migrant
• Dones

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Dones

Accés al recurs
Web Murcia Salud

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Recurs en castellà i àrab

Preguntas frecuentes sobre la 
infección por el virus del papiloma 
humano (VPH)

http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=150&idsec=88
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Autoria institucional • Servicio Madrileño de Salud
• Hospital Universitario Ramón y Cajal

Any 2012
Pàgines 2
Tipus de recurs Fulletó divulgatiu
Col·lectiu Població migrant
Públic a qui s’adreça Població migrant

Accés al recurs Web de la publicació
Informació complementària Bibioteca SIDA STUDI

Notes Informació preventiva dirigida a la població 
subsahariana

Cuídate y cuida a los tuyos

http://sipes.msps.es/sipes2/verPublicacionesAction.do?registrosSeleccionados=34829&numRegistros=1&origen=indexAction
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff808181413721bc01413749fb52000b?signatura=B11&search=signatura
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Autoria institucional Junta de Castilla-La Mancha
Pàgines 26
Tipus de recurs Guia didàctica
Col·lectiu Població migrant
Públic a qui s’adreça Població migrant

Accés al recurs
PDF (en rumanès)

Fons documental de SIDA STUDI
Notes Recurs en rumanès

Sanatate sexual
Ghid de metode contraceptive

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/guia_anticonceptivos_rumano.pdf
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Autoria institucional Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del 
gobierno de España

Any 2010

Pàgines 8

Tipus de recurs Còmic

Col·lectiu Població migrant

Públic a qui s’adreça Població migrant

Accés al recurs Web de la campanya

Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

Notes
Versions en: castellà, català, valencià, gallec, euskera, 
francès, anglès, portuguès, rus, polac, búlgar, àrab, 
romanès i xinès.

¿Hablamos? Infórmate y comparte lo que sabes 
sobre VIH 

Parlem? Informa’t i comparteix el que saps sobre el 
VIH 

Falamos? Infórmate e comparte o que sabes sobre o 
VIH 

Hitz egingo dugu? Informa zaitez, eta parteka 
ezazu GIB-ARI buruz

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas10/descargasHablamos10.htm
http://www.sidastudi.org/ca/registro/d25f08042cca541f012ce3fb35670033?signatura=08.04.11&search=signatura


Audiovisual didàctic

POBLACIÓ MIGRANT

233

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

Autoria institucional FPFE (Federación de Planificación Familliar Estatal)
Any 2010
Durada 17 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Població migrant

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Professionals que treballen amb població migrant

Resum

Quatre immigrants que viuen a Espanya (Paola de 
Bolívia, Morys de Senegal, Latifa del Marroc i Tito 
d’Equador) parlen sobre les relacions personals i 
la percepció de la sexualitat als seus països i les 
diferències que han trobat al país d’acollida.

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI

Hablemos de salud sexual y 
reproductiva

http://vimeo.com/17838401
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Autoria institucional ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo)
Any 2010
Durada 13 min
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Població migrant

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Professionals que treballen amb població migrant

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI

Diálogos de sida: las I.T.S.

http://www.youtube.com/watch?v=m1chY08pzSc&feature=c4-overview&list=UUSDxabtnF1EHmjsZSriFWWw
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Autoria institucional ABD (Asociación de Bienestar y Desarrollo)
Any 2010
Durada 5 min 24 s
Tipus de recurs Audiovisual didàctic
Col·lectiu Població migrant

Públic a qui s’adreça • Població migrant
• Professionals que treballen amb població migrant

Resum

És un material audiovisual amb finalitats educatives. 
Pretén ser una eina propera per reflexionar amb els i 
les joves sobre l’ús del preservatiu i, al seu torn, ser un 
suport metodològic en la intervenció pedagògica.
Ens apropem a espais oberts i públics on habitualment 
es troben joves i assistim a un festival de Hip-Hop i 
”Baralla de Galls” al barri del Guinardó de Barcelona. 
Contactem amb un grup heterogeni de joves i comptem 
amb la col·laboració dels educadors de carrer APC 
Horta-Guinardó. 
L’experiència va ser molt gratificant i va demostrar el 
potencial que els i les joves són capaços de desplegar 
quan les intervencions parteixen dels seus interessos, 
desigs i necessitats. 

Accés al recurs
Vídeo

Fons documental de SIDA STUDI

Beatbox
Rapeando sobre sida

http://www.youtube.com/watch?v=OY0VnVeBDVU
http://www.sidastudi.org/es/registro/d25f08042719e3560129b327bdd10418?signatura=&title=Beatbox+Rapeando+sobre+sida&search=advanced&text=&autor=&format=&lleng=&yearBegin=&yearEnd=&tipus=
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Autoria institucional ABD (Asociación de Bienestar y Desarrollo)
Any 2011

Durada 3 min 13 s

Tipus de recurs Curtmetratge

Col·lectiu Població migrant

Públic a qui s’adreça Població migrant

Resum Vídeo explicatiu sobre els avantatges de l’ús del 
preservatiu.

Accés al recurs Vídeo

Informació complementària Biblioteca SIDA STUDI

El condón es asunto de todos

http://www.youtube.com/watch?v=BcQIpmDwi24
http://www.sidastudi.org/ca/registro/ff80818135ab4a990135f3a261870090?signatura=08.04.11&search=signatura
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