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Barcelona, març de 2009

Presentació

El següent mat erial educat iu és el result at d'una selecció de còmics
present at s al 1r i 2n Cert amen de Còmic sobre la Sida celebrat s per JIS
(Joves per la Igualt at i la Solidarit at ) durant el curs 2004-2005 el primer i
2006-2007 el segon, amb el suport de la Diput ació de Barcelona.
Aquest mat erial pret én, mit j ançant dinàmiques i act ivit at s generades a
part ir dels còmics, t reballar la prevenció del VIH/ sida promovent una
sexualit at saludable i posit iva des d'una perspect iva de gènere i sot a el
paradigma de la gest ió de plaers i riscos. Aquest paradigma se cent ra en el
respect e i l'accept ació de les opcions i decisions de les persones, posant
l'at enció en aport ar inst rument s vàlids per a la ref lexió i la capacit ació per
a una gest ió ef ect iva dels plaers i riscos relacionat s amb la sexualit at .
Aquest a guia est à pensada per a ser una eina adreçada a prof essionals que
t reballen amb el j ovent per t al d'abordar el t ema de la sexualit at i la
prevenció del VIH/ sida.
Els còmics seleccionat s t reballen aspect es relacionat s amb la prevenció del
VIH/ sida, la comunicació i relació amb la parella, la negociació del
preservat iu, el respect e i la no discriminació cap a les persones af ect ades. . .
L'obj ect iu principal d'aquest mat erial educat iu és sensibilit zar la ciut adania
sobre aquest t ema i promoure hàbit s saludables ent re la població j ove.
El f ormat de còmic és una eina molt visual i t é pot encial per arribar a un
elevat grup de població.
Aquest a guia est à est ruct urada en quat re grans blocs:
En el primer es def ineixen dif erent s concept es, amb l'obj ect iu de f acilit ar
alguns element s t eòrics bàsics. El segon reuneix la selecció dels còmics
acompanyat s d'una pet it a f it xa que pret én ser una eina per a que el j ovent
ref lexioni sobre els còmics. El t ercer bloc inclou dinàmiques que serveixen
per a t reballar amb l'alumnat i on es recullen els obj ect ius i la met odologia,
així com, en algun d'ells, un apart at d'observacions que orient en sobre la
seva execució. El quart i últ im bloc inclou un apart at amb recursos i
bibliograf ia ut ilit zada. En el bloc de selecció de còmics i en el bloc de
dinàmiques apareixeran ressaltades amb negreta diferents paraules

prèviament explicades a la primera part de conceptes teòrics.
Cada còmic es pot f er servir de manera independent en f unció dels t emes
que es vulguin t reballar, emprant alguna de les dinàmiques recomanades.
Per acabar, s'adj unt a un CD amb el recull de la selecció de còmics i els
mat erials addicionals necessaris per a dur a t erme les dinàmiques.
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CONCEPTES TEÒRICS
1. Sexualitat
1.1 Concepte de Sexualitat
La sexualit at és una manera d'est ar al món, de viure'ns, d'expressar-nos i de sent ir-nos. És
una dimensió de la nost ra personalit at que t enim t ot es les persones i que ens permet
obt enir i donar plaer, af ect e i comunicació.
El plaer pot ser originat a t ravés del cos, les emocions i els sent iment s, les relacions i les
f ant asies.
La sexualit at f orma part del nost re desenvolupament com a persones. Des que naixem f ins
que morim som éssers sexuat s. La manera de viure la sexualit at és dif erent en cada
persona, j a que cadascú la viu de manera dif erent , i t ambé canvia al llarg de la vida.
La sexualit at t é a veure amb els sent iment s respect e al nost re cos, amb l'at racció per les
alt res persones, i amb el plaer que podem sent ir a t ravés de la pell, la rest a de sent it s i
t ambé els òrgans genit als.
Est à relacionada amb l'expressió de les emocions, sent iment s, af ect es, pensament s i
desit j os, amb la capacit at de donar, rebre, compart ir i sent ir plaer.
La nost ra sexualit at podem viure-la de molt es maneres: independent ment , compart ida
(amb persones del mat eix sexe, amb persones de dif erent sexe. . . ).
La sexualit at és quelcom complex, j a que ent ren en j oc molt s element s i encara es t orna
més complexa quan incorporem l'aspect e relacional (les persones no ens comport em de la
mat eixa manera ni ens sent im igual amb nosalt res mat eixes que quan ens relacionem amb
els alt res) i el cont ext ual, t ant a nivell global (la societ at , la seva moral, la religió. . . cada
cult ura const rueix un model de sexualit at que evoluciona al llarg de la hist òria), com més
part icular (aprenent at ge en la f amília, grup d'iguals, experiències personals. . . ).
En aquest a complexit at t ambé cal t enir present s alguns riscos relacionat s amb la
sexualit at , com per exemple les ITS (inf eccions de t ransmissió sexual) o els embarassos no
planif icat s. I serà cada persona la que haurà de decidir i gest ionar t ot s aquest s element s
que ent ren en j oc en la seva sexualit at .
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1.2 Identitat sexual, gènere i orientació del desig
Per identitat sexual s'ent én la ident if icació que cada persona f a a l'hora de considerar-se
a si mat eixa com a home o dona, i no l'hem de conf ondre amb el gènere.
Quan parlem de gènere f em ref erència al conj unt de caract eríst iques psicològiques, socials
i cult urals socialment assignades a les persones en f unció del seu sexe. Aquest es
caract eríst iques són const ruccions hist oricocult urals i, per t ant , poden canviar.
Pel que f a a l'orientació del desig, t ambé coneguda per orient ació sexual, es def ineix com
la direcció que pren el desig sexual de la persona i l'at racció envers alt res persones, i
implica una dimensió psicològica i emocional. L'orient ació sexual és una dimensió que es
manif est a dins d'un cont inu, de manera que els seus ext rems són l'homosexualit at exclusiva
i l'het erosexualit at exclusiva. Cadascú de nosalt res se sit ua en un punt d'aquest cont inu, i
aquest posicionament pot anar canviant en dif erent s et apes de la nost ra vida.
Tot i això, en parlar d'orient ació del desig acost umem a posicionar-nos de la següent
manera:
a) Persona heterosexual : Persona, home o dona, que se sent at ret a i desit j a mant enir
relacions sexuals i af ect ives amb persones del sexe cont rari.
b) Persona homosexual : Persona que se sent at ret a i desit j a mant enir relacions sexuals
i af ect ives amb persones del seu mat eix sexe.
c) Persona bisexual: Persona que se sent at ret a i desit j a mant enir relacions sexuals i
af ect ives amb persones del seu mat eix sexe i del sexe cont rari.

1.3 Falses creences al voltant de la sexualitat
Com s'ha coment at , la sexualit at és un concept e molt ampli que represent a una part molt
ínt ima de nosalt res mat eixos i que int egra element s f ísics, emocionals, int el· lect uals i
socials de l'ésser sexual i ens mot iva a buscar af ect e, cont act e, plaer, t endresa i int imit at .
Tenint en compt e aquest vent all t an ampli, és lògic pensar que al llarg del t emps s'han anat
creant f alses creences que han condicionat la manera de viure la nost ra sexualit at .
a) Relació sexual igual a coit : Una relació sexual és aquella relació en què dues o més
persones decideixen compart ir la seva sexualit at mit j ançant carícies, pet ons,
penet ració. Per t ant la penet ració no és l'única manera de t enir relacions sexuals.
b) Masturbació: La mast urbació és una pràct ica sexual habit ual t ant en nois com en
noies, a t ravés de la qual la persona aprèn a conèixer millor el seu cos i es
proporciona plaer. Tot i ser una pràct ica habit ual no t ot hom la pract ica i és
respect able qualsevol opció. Durant molt s anys s'ha considerat una pràct ica negat iva
i ha t ingut molt s mit es associat s.
c) Primeres vegades: Les primeres relacions sexuals es poden expressar de molt es
maneres: a t ravés de les carícies, la nuesa, explorant el propi cos i el de l'alt ra
persona, f ent -se pet ons, comunicant els sent iment s, respect ant -se mút uament . . .
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Les relacions amb penet ració acost umen a arribar després, quan t ot es dues persones

se sent en preparades.
Lligat a aquest a primera relació sexual amb penet ració hi ha el concept e de

virginitat , que és un concept e de const rucció hist oricocul t ural i per t ant
modif icable. En la nost ra societ at act ual es f a ref erència a la virginit at en les
relacions sexuals en parlar d'absència de penet ració.
És import ant acl arir que aquest concept e no est à l l igat a l 'himen. Aquest és una
membrana porosa i f l exibl e enganxada a l es paret s de l a vagina que prot egeix a
l a dona d'inf eccions i acost uma a anar-se donant per diversos mot ius i no t é
perquè f er mal .
Les primeres relacions sexuals amb penet ració poden arribar a ser doloroses en
algunes noies per la cont racció vaginal amb què el cos respon a l'est at de nervis de
la noia. La penet ració t ambé pot ser dolorosa si la noia no est à prou excit ada i no
hi ha prou lubricació.

Amor romàntic: L'amor romànt ic és una manera d'ent endre les relacions que est à
basada en mit es, lit erat ura i cont es int eriorit zat s des de la inf ant esa. La idea de
l'amor romànt ic col· loca l'alt re en el cent re del nost re ésser, deixant -nos a nosalt res
en una sit uació de vulnerabilit at . Aquest ideal romànt ic s'ha ent ès, a la nost ra
societ at , en t ermes de dif erenciació de rols de gènere, validant en alguns casos
sit uacions de possessió i de malt ract ament de l'alt re (sobret ot per part de l'home
cap a la dona).
D'alt ra banda, aquest a f alsa creença dif icult a, en algunes ocasions, l'ús del
preservat iu, j a que el considera una limit ació del "verit able i absolut amor".
d) Consum de substàncies i sexualitat :
Les drogues alt eren les percepcions, en maj or o menor grau, i és per això que poden
limit ar la capacit at de la persona de gest ionar riscos com el sexe no desit j at ,
l'embaràs no planif icat o la t ransmissió d'ITS.
Al gunes persones coment en que cert es drogues poden augment ar el pl aer sexual .
És cert que en algun cas pot ser així, però t ambé és cert que en la maj oria
d'ocasions dif icult en les relacions sexuals perquè af avoreixen la pèrdua de llibert at
a l'hora d'expressar els nost res desit j os, dif icult en la manipulació del preservat iu,
et c. Per exemple, l'alcohol és una de les subst àncies més consumides i sobre les que
més s'ha mit if icat pel que f a als seus ef ect es, i realment és un depressor del sist ema
nerviós cent ral i, per t ant , pot dif icult ar qualsevol f unció que aquest sist ema regula,
com ara la manipulació del preservat iu o l'orgasme.
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2. Mètodes anticonceptius
Exist eixen diversos mèt odes ant iconcept ius i cadascun t é els seus avant at ges i els seus
inconvenient s, però no hi ha un mèt ode ideal i perf ect e que vagi bé a t ot es les persones.
Segons l'edat , la sit uació personal, econòmica, la f reqüència de les relacions o la salut es
podrà f er servir un mèt ode o alt re que podrà anar canviant al llarg de la vida.

2.1Mètodes de barrera
Preservatiu masculí . Funda de làt ex o de poliuret à d'un sol ús que es desenrot lla sobre el
penis en erecció o sobre una j oguina sexual.
Prot egeix d'inf eccions de t ransmissió sexual i del VIH/ sida i evit a embarassos no planif icat s.

Col· locació:
Fixar-se en la dat a de caducit at i la marca CE (cont rol de qualit at de la Comunit at
Europea), obrir-lo amb compt e de no f er-lo malbé amb les ungles, anells o les dent s.
Col· locar el preservat iu sobre el penis en erecció (o j oguina sexual) posant -lo a la punt a
i f ent pressió per t al de deixar lloc al semen i desembolicar-lo, sense deixar de
pressionar, f ins a la base. Després de l'ej aculació, i abans que l'erecció disminueixi, s'ha
de ret irar el penis, mant enint el preservat iu al seu lloc i subj ect ant -lo per la base. Pot
comprovar-se la seva f iabilit at buf ant al seu int erior o omplint -lo d'aigua per revisar si
hi ha f uit es. Una vegada f et servir se li f a un nus i es llença a les escombraries. Amb l'ús
de més d'un preservat iu a la vegada hi ha més risc de t rencament a causa del f regament
de plàst ic amb plàst ic. S'han de guardar en un lloc f resc i sec i prot egir-los de la calor,
la llum i la humit at . Si s'ut ilit zen lubricant s han de ser de base d'aigua, per t al que no
es f acin malbé.

Preservatiu femení . Funda de poliuret à que recobreix les paret s de la vagina. (També
s'ut ilit za en la penet ració anal).
Prot egeix d'inf eccions de t ransmissió sexual i del VIH/ sida i evit a embarassos no planif icat s.

Col· locació:
L'anella int erna es doblega i s'int rodueix a la vagina (com amb un t ampó). Ens aj udem
amb els dit s per assegurar-nos que arriba f ins el coll de l'út er,

i amb la penet ració

s'acaba de col· locar. L'anell ext erior ha de cobrir la vulva. Per ret irar-lo s'ha de girar
l'anell ext erior enrot llant el preservat iu i est irar suament . El preservat iu de noia no cal
ret irar-lo immediat ament després de l'ej aculació, i es pot col· locar unes hores abans de
la relació.
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2.2 Mètodes Hormonals
Píndoles anticonceptives. Comprimit s que est an f et s de subst àncies semblant s a les
hormones f emenines, s'administ ren per via oral i act uen impedint l'ovulació.
Les píndoles s'han de començar a prendre el primer dia de la regla i cont inuar cada dia f ins
acabar el blist er (21 o 28 dies). En cas que siguin 21, es f a un descans de 7 dies i el vuit è
es començarà una nova capsa i la regla vindrà durant la set mana de descans. Si són 28 no
cal f er descans i quan s'acabi la caixa es començarà amb l'alt ra. La regla vindrà durant els
últ ims dies de la presa. Si s'oblida una píndola hi ha un marge de 12 hores a part ir del qual
la píndola perd marge de seguret at . Si es prenen ant ibiòt ics o alt res medicament s o hi ha
vòmit s o diarrees s'ha de consult ar el met ge, j a que la seguret at de la píndola pot
disminuir.

Anell vaginal . Anell f lexible i t ransparent que cont é subst àncies semblant s a les hormones
f emenines. Es col· loquen a la vagina per impedir l'ovulació. L'anell es posa en l'int erval
ent re el primer i el cinquè dia de la regla, i es deixa posat t res set manes seguides sense
int errupció. Després es ret ira durant una set mana i és quan baixa la regla i es t orna a
iniciar el cicle.

Pegat dèrmic. Pegat que s'enganxa sobre la pell i que cont é subst àncies semblant s a les
hormones f emenines i impedeix l'ovulació. S'ha d'aplicar sobre la pell sana, net a i seca, a
les nat ges, a l'abdomen, a la part superior ext erna dels braços o a la part superior del t ronc
(però no damunt dels pit s).
S'ha d'aplicar un pegat cada 7 dies durant un període de 3 set manes; després s'han de f er
7 dies exact es de descans sense pegat , en els quals baixa la regla. El primer pegat s'ha de
col· locar el primer dia de la menst ruació.

Implant subdèrmic. Varet a molt prima que allibera lent ament una hormona f emenina i
impedeix l'ovulació. La seva durada és de 3 o 5 anys. L'ha de posar i t reure el ginecòleg o
la ginecòloga.

Inj ectable . Consist eix en una inj ecció de progest erona que s'ha d'administ rar els cinc
primers dies del cicle, cada t res mesos, i que impedeix l'ovulació.
L'implant i l'inj ect able af ect en la menst ruació, que es t orna irregular i dif erent en cada
dona.

Dispositiu Intrauterí . (DIU de coure i DIU hormonal)
És un pet it aparell de plàst ic, coure o plat a, que pot t enir dif erent s f ormes i que es col· loca
dins de l'út er. L'ha de t reure i posar un ginecòleg o ginecòloga i la seva ef icàcia és de 3 a
5 anys, segons model. No es recomana a persones que no hagin t ingut un part .

Els mètodes hormonals i el DIU eviten els embarassos no planificats, però no
protegeixen d'infeccions de transmissió sexual ni del VIH. Són reversibles, pot produirse un embaràs quan es deixen de f er servir.
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2.3 Mètodes naturals
Com per exemple el mèt ode "oj ino" (consist eix en calcular els dies f èrt ils segons el cicle
menst rual), el mèt ode de la t emperat ura basal (consist eix en prendre la t emperat ura), o
el moc cervical (consist eix en observar els canvis f ísics que es produeixen els dies més
f èrt ils, com ara l'augment del f lux vaginal).
Aquest s mèt odes t enen una seguret at cont racept iva molt pet it a i el risc d'embaràs és alt ,
i a més no prot egeixen de les ITS.

2.4 Marxa enrere
Consist eix en ret irar el penis de la vagina o de l'anus abans de l'ej aculació.
No es pot considerar un mèt ode cont racept iu perquè f alla en més del 35% dels casos. No
prot egeix de les ITS, t ot i que es redueix el risc d'inf ecció.

2.5 Contracepció d'emergència hormonal (píndola de l'endemà)
És un mèt ode d'ant iconcepció d'emergència. No és un mèt ode avort iu, bloquej a o ret arda
l'ovulació i evit a la f ecundació. Impedeix que l'òvul s'implant i. És indicada en el cas que es
t renqui el preservat iu, que es t ingui un coit no prot egit o que s' hagi ut ilit zat malament el
mèt ode cont racept iu. No prot egeix de les ITS.
Tot i que és més ef icaç dins les primeres 24 hores, hi ha un període de 72 hores per prendreles. En general no t é cont raindicacions ni ef ect es secundaris, però no est à pensada per ser
un mèt ode d'ús habit ual, j a que alt era el cicle menst rual. La píndola es f acilit a de manera
grat uït a als cent res de salut , i no cal anar acompanyat dels pares o un/ a t ut or/ a legal.
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3. ITS i VIH/sida
3.1 ITS
Inf eccions de Transmissió Sexual. Són aquelles que normalment es t ransmet en a t ravés de
les relacions sexuals i est an causades per virus, bact èries, f ongs o paràsit s.

3.2 Sida
És la Síndrome d'Immunodef iciència Adquirida. Síndrome: Conj unt de símpt omes que
caract erit zen una malalt ia; Immuno: Sist ema immunit ari, responsable de les nost res
def enses; Def iciència: Af ebliment del sist ema immunològic; Adquirida: No heredit ària, sinó
que ve det erminada pel cont act e amb el virus del VIH.

3.3 VIH
Virus de la Immunodef iciència humana que provoca en la persona una lent a però
progressiva dest rucció del sist ema de def enses. Quan el sist ema de def enses est à
disminuït , la persona pot desenvolupar la sida. En t enir molt es menys def enses, qualsevol
virus que ent ri en l'organisme és més f àcil que provoqui alguna malalt ia de les anomenades
malalt ies oport unist es.
Avui dia no hi ha cap vacuna que prot egeixi de la inf ecció del VIH/ sida, però exist eixen
medicament s ant iret rovirals que inhibeixen la reproducció del virus prevenint la progressió
de la inf ecció.
Est an en est udi nous t ract ament s com vacunes prevent ives del VIH/ sida, microbicides,
prof ilaxis pre-exposició, barreres cervicals.
(ht t p: / / gt t -vih. org/ aprende/ prevencion_vacunas_y_microbicidas)

Transmissió del VIH.
Per t al que hi hagi t ransmissió hi ha d'haver un canal d'ent rada en el cos de la persona i un
canal de sort ida (de la persona inf ect ada pel VIH) i que passi un d'aquest s f luids: sang,
semen, f lux vaginal o llet mat erna. El líquid pre-seminal és un líquid del qual no és t enen
evidències cient íf iques que ens diguin si és un possible líquid t ransmissor o no.
Cap alt re f luid no és t ransmissor del VIH (saliva, suor, llàgrimes. . . )
Mecanismes de transmissió, pràctiques de risc i mesures de prevenció.
Transmissió per la sang. Compart ir obj ect es sense desinf ect ar: agulles, xeringues, f ulles
d'af ait ar, raspall de dent s, t at uat ges, arracades, pírcings. . .
Per t al de reduir el risc: no compart ir aquest s obj ect es o desinf ect ar-los amb aigua bullint
o lleixiu.
Transmissió mare-fill/ a.
Una mare que est igui inf ect ada pot t ransmet re el VIH al seu f ill o la seva f illa durant
l'embaràs , el part o l'allet ament .
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Per t al de reduir el risc: En l'allet ament , donar al nadó llet art if icial; en el part cont rolar
l a pr esènci a de sang; dur ant l 'embar às, una combi naci ó específ i ca de f àr macs
ant iret rovirals.

Transmissió sexual.
En les pràct iques sexuals exist eixen dif erent s graus de risc:

Risc alt: penet ració anal (penis-anus) i/ o penet ració vaginal (penis-vagina) sense
preservat iu. El risc d'inf ecció per VIH és superior en la penet ració anal que en la vaginal.
En les relacions sexuals amb penet ració vaginal o anal el risc és més alt per a la persona
penet rada.

Risc baix: Felació (boca-penis) sense preservat iu. Hi ha més risc si hi ha ej aculació.
Cunnilinció (boca-vagina) sense barrera (banda de làt ex, preservat iu t allat . . . ).
Annilingus (boca-anus) sense barrera. Únicament es considera pràct ica de risc si hi ha
sang a l'anus.
El risc és per la persona que f a la f elació amb la boca.
Compart ir j oguines sexuals sense preservat iu.

No hi ha risc. Pet ons amb l l engua, mast ur baci ó mút ua, car íci es i massat ges, l l epar
el cos. . .

Quan hi ha l esi ons (i nf l amaci ons o ul cer aci ons) en l es mucoses, el r i sc s'i ncr ement a.
Per aquest mot iu, quan una persona t é alguna ITS el risc d'inf ecció pel VIH augment a.
Per t al d'evit ar el risc: preservat iu masculí i f emení, bandes de làt ex. . .

Vulnerabilitat i susceptibilitat individual.
Tal com passa amb t ant es alt res caract eríst iques individuals, no t ot hom t é la mat eixa
f acilit at per inf ect ar-se. Cal considerar que perquè la inf ecció es produeixi s'ha de t enir en
compt e la suscept ibilit at individual d'inf ect ar-se de cada persona i el procés per el qual
passa al llarg de la vida.
Les dones, en general, són més vulnerables a la inf ecció pel VIH a causa de f act ors
biològics, socioeconòmics i cult urals. Biològicament t enen dues vegades més probabilit at s
que els homes de cont raure el VIH amb un coit no prot egit , j a que la mucosa vaginal
present a més f ragilit at i el semen t é més capacit at inf ect iva que els f luids vaginals, cosa
que f a que augment i el risc d'inf ecció pel VIH. Però els f act ors que poden incidir més en la
vulnerabilit at de les dones al VIH són de caràct er social, econòmic i cult ural. La desigualt at
i la iniquit at en les relacions socials, af ect ives i sexuals posen les dones en sit uació de risc
i les sot met en a un procés de f ragilit zació.

Reinfecció.
Una persona que t é el VIH pot t ornar-se a inf ect ar amb una pràct ica de risc. Això suposaria
la int roducció d'un nombre més gran de VIH en l'organisme i la possibilit at que el virus f os
resist ent als f àrmacs que en aquell moment est à prenent la persona.
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1 (Erving Gof f man)

3.4 La prova del VIH
Es t ract a d'una senzilla anàlisi de sang, volunt ària, conf idencial i grat uït a que det ect a la
presència d'ant icossos del VIH dins l'organisme.
Qualsevol persona pot est ar inf ect ada pel VIH si s'ha exposat al virus mit j ançant les
relacions sexuals o la sang. La prova es pot demanar al met ge de capçalera, en qualsevol
CAP o en un cent re especialit zat (ONG). Alguns cent res disposen de la prova ràpida i en
menys d'una hora poden donar el result at .
És import ant f er-se la prova per saber, el més aviat possible, si j a s'ha produït la inf ecció i
així evit ar det ect ar la malalt ia quan el sist ema immunològic j a est à massa debilit at
(diagnòst ic t ardà) i d'aquest a manera benef iciar-se d'un seguiment mèdic, accedir a un
t ract ament ef icaç que millori la qualit at de vida i adopt ar les mesures necessàries per t al
d'evit ar la reinf ecció i la t ransmissió del VIH. Tant amb la prova ràpida del VIH com amb la
prova del VIH, per t al que el result at sigui f iable s'ha d'esperar 3 mesos des de la possible
inf ecció.

3.5 Tractament post- exposició
Si la persona s'ha exposat a una sit uació de risc i no han t ranscorregut 72 hores des de
l'exposició pot anar ràpidament (millor abans que hagin passat 6 hores) al servei d'urgències
d'un hospit al, on valoraran el risc i poden aconsellar iniciar un t ract ament amb
ant iret rovirals que podria evit ar la inf ecció.

4. VIH, estigma, discriminació i drets humans
Estigma:
Procés mit j ançant el qual s'at ribueix a una persona, o grups de persones, una caract eríst ica
que la desprest igia als ulls dels alt res.

Identitat deteriorada:
Conseqüències que l'est igma t é sobre la manera en què la persona est igmat it zada es
percep a si mat eixa.

1

L'est igma associat al VIH, i dif ós en bona mesura pels mit j ans de comunicació des de l'inici
de l'epidèmia, rau sobre les desigualt at s socials i els est igmes previs lligat s al gènere,
l'èt nia, la sexualit at , la nacionalit at i, en general, a diversos comport ament s censurat s en
dif erent s cult ures.
Lligada a l'est igma es t roba la discriminació que t é a veure amb el t ract e que es dispensa
a les persones est igmat it zades. Una persona és discriminada quan rep un t ract e parcial i
inj ust per la seva suposada pert inença a un grup part icular. La denegació inj ust if icada de
serveis i la violació de dret s que, amb f reqüència, sof reixen les persones amb VIH
const it ueixen exemples de discriminació.
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L'est igma i la discriminació que pat eixen les persones amb VIH a t ot el món no només
const it ueixen una violació dels dret s humans, sinó que t ambé represent en un import ant
obst acle en les dif erent s f acet es de la lluit a cont ra la malalt ia (prevenció, assist ència o
t ract ament ). La por i la ignorància sobre la malalt ia i les maneres de t ransmissió del virus,
o els prej udicis i t abús al volt ant de la sexualit at i els hàbit s de vida d'aquelles persones
que són percebudes com a dif erent s i inf eriors, són algunes de les causes per les que es
produeix l'est igma i la discriminació al volt ant del VIH.
A l'est at espanyol no hi ha una legislació específ ica al volt ant del VIH/ sida, sinó que
aquest es persones t enen els mat eixos dret s i deures que la rest a de persones.
La prova: És individual i volunt ària, cal el consent iment inf ormat de la persona i és
conf idencial. La imposició de la prova per part d'una t ercera persona seria una vulneració
d'aquest dret . També seria una vulneració del dret de la persona inf ormar sobre el result at
de la prova a una alt ra persona.
Qualsevol acció dirigida a negar a les persones que viuen amb VIH/ sida un t reball,
habit at ge, assist ència sanit ària o j urídica es considera discriminat òria i ha de ser
sancionada.
No es podrà excloure, limit ar, impedir o negar la part icipació en act ivit at s escolars,
col· lect ives o laborals pel f et de ser seroposit iu o seroposit iva al VIH.

5. Habilitats socials i personals
Considerem f onament al el t reball en habilit at s a l'hora de t reballar en educació af ect iva i
sexual i prevenció del VIH/ sida.
Ref orçar cert es habilit at s i pot enciar-les pot aj udar a molt es persones a elaborar les seves
pròpies est rat ègies davant de cert es sit uacions, f acilit ant que puguin decidir lliurement la
seva opció.
Les habilit at s més rellevant s a t reballar són les següent s:

5.1Autoestima
L'aut oest ima és una caract eríst ica de l'esser humà que l'acompanya al llarg de la seva vida
i es def ineix com el concept e que t enim de nosalt res mat eixos i es basa en t ot s els
pensament s, sent iment s, sensacions i experiències que hem anat recollint al llarg de la
nost ra vida.
L'adolescència és una et apa crít ica en la f ormació d'aquest a aut oest ima, j a que es
produeixen molt s canvis f ísics, psicològics i socials als quals hem de f er f ront . En aquest
procés inf lueixen les experiències que cada persona hagi t ingut , l'educació rebuda, sent irse est imat / da, valorat / da. . .
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Un alt re aspect e a t enir en compt e en aquest procés és la inf luència dels est ereot ips de
bellesa, complet ament mediat it zat s pels mit j ans de comunicació de masses, als que s'ha
de posar especial at enció, j a que en molt s casos represent en l'única manera de f er que
el/ la j ove se sent i accept at / da socialment .
Sovint la baixa aut oest ima és la responsable que la persona no sigui capaç d'expressar els
seus desit j os i inquiet uds, j a que considera que els seus obj ect ius i opinions no són prou
import ant s com per ser t ingut s en compt e.

5.2 Comunicació i expressió de sentiments
Per "comunicació" ent enem la manera que t enen les persones de relacionar-se ent re elles,
la t ransmissió d'inf ormació de persona a persona.
Una de les principals dif icult at s amb què ens t robem a l'hora de t reballar amb j oves és la
dif icult at que most ren a l'hora de dialogar i expressar opinions i creences respect e a
l'af ect ivit at i la sexualit at . Un exemple el t robem en la negociació de l'ús del preservat iu.
Per aquest mot iu considerem import ant t reballar amb ells i elles habilit at s com "la
negociació" (donar eines per t al que t inguin la capacit at de def ensar la seva opinió
exposant argument s i escolt ant l'opinió dels alt res), "aprendre a dir no" (donar eines per
t al que puguin negar-se a dur a t erme cert es conduct es que per diversos mot ius no vulguin
seguir), "expressió de sent iment s" (f acilit ar el llenguat ge emocional donant eines per t al
que puguin verbalit zar les seves emocions i sent iment s. . . ).

5.3 Respecte / Assertivitat
En parlar de comunicació i expressió de sent iment s no podem oblidar el respect e i
l'assert ivit at com a habilit at s principals per t al que aquest a comunicació a la que f èiem
ref erència sigui ef ect iva.
L'obj ect iu del t reball en habilit at s és aconseguir que les persones aprenguin a dir i a
expressar els seus sent iment s i opinions de manera adient , i mant enir-les encara que la
rest a de persones ens pressionin o no est iguin d'acord amb nosalt res.
És import ant respect ar-nos a nosalt res mat eixos i a la vegada respect ar les dif erent s
opinions (assert ivit at ). D'aquest a manera s'aconsegueix que la persona visqui la seva
sexualit at d'una manera posit iva i amb més seguret at .
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Còmics sobre la sida
Temes a tractar i reflexionar,
obj ectius i dinàmiques proposades
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1
"COMBATRE LA SIDA ÉS COSA DE TOTS"
TEMES A TRACTAR:
1. - Vies de transmissió.
2. - Pràctiques de risc i pràct iques que no comport en risc.
3. - Estigma i discriminació.
4. - Empatia. Posar-se en el lloc de l'alt ra persona.

OBJECTIUS:
1. Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les f ormes de t ransmissió i prevenció del
VIH/ sida.
2. Sensibilit zar el j ovent pel que f a a la valoració social negat iva que pat eixen algunes
persones que viuen amb el VIH/ sida, posant l'èmf asi en que no hi ha cap raó que
j ust if iqui aquest a discriminació.

PER A REFLEXIONAR:
1. - Com creieu que se sent cadascun dels prot agonist es?
2. - Quin t ipus d'act it ud t é la Nea? Per què creieu que t é aquest a act it ud?
Què creieu que la podria aj udar a canviar aquest a act it ud?
3. - Què penseu de l'act it ud de la Juna?
4. - De quines alt res maneres podria haver aj udat la seva amiga?
5. - Com reaccionaries si un amic o amiga s'hagués inf ect at pel VIH?
6. - Malgrat els avenços cient íf ics que est an millorant molt la qualit at de vida de les
persones amb VIH, creus que s'ha avançat en la mat eixa mesura cont ra l'est igma i la
discriminació envers les persones que viuen amb el VIH? Per què?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
SÓC UNA ETIQUETA? (2)
FESTA DE LA DIFERÈNCIA (14)
REPRESENTEM (15)
ANÀLISI DE MITES (23)
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2
"EL SIDA Y LA JUVENTUD"
TEMES A TRACTAR:
1. - Responsabilit zació de la pròpia salut . Aut ocura.
2. - Preservatius masculins o femenins: Fer-ne un bon ús.
On s'aconsegueixen? On es guarden? Com col· locar-los?
3. - Com inf lueix el gènere en com es viu la sexualitat . (Elecció de mèt odes
ant iconcept ius, negociació dels mèt odes).
4. - Vies de transmissió. Pràct iques de risc i pràct iques que no comport en risc.
5. - Estereotips associat s a les persones que viuen amb el VIH.

OBJECTIUS:
1.
2.
3.
4.

Responsabilit zar el j ovent de la prot ecció de la seva salut .
Foment ar l'ús correct e del preservat iu masculí o f emení en les relacions sexuals.
Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les f ormes de transmissió del VIH.
Foment ar el dret a la igualt at a l'hora de viure i expressar la sexualit at .

PER A REFLEXIONAR:
(pàgina1)

1. 2. 3. 4. 5. -

Quin problema t é la noia prot agonist a?
Per què penseu que li f a vergonya a la noia anar a comprar preservat ius?
Quines alt ernat ives li proposaríeu a l'amiga en compt es d'anar ella a comprar els preservat ius?
Què penseu del f et que sigui la noia la que compri i port i el preservat iu?
On compraríeu els preservat ius masculins o f emenins? (Cal remarcar la import ància de la
CE i desmit if icar la f iabilit at per marca, t ambé és import ant la conservació i que si es
compren en màquines est iguin lluny d'una f ont de calor).

(pàgina 2)

1. - Com ens podem inf ect ar pel VIH?
2. - Quins són els únics f luids del cos humà que poden t ransmet re el VIH?
3. - Per què creieu que encara hi ha algunes persones que t enen por de relacionar-se amb
gent que viu amb el VIH?
(pàgina 3)

1. - Quins mèt odes ant iconcept ius et prot egeixen t ant dels embarassos no planif icat s com de
les inf eccions de t ransmissió sexual?
2. - Com puc saber si est ic inf ect at pel VIH?
3. - Creieu que una persona, pel f et de pert ànyer a un det erminat grup, t é més risc de
inf ect ar-se? Per què?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
SITUACIONS HIPOTÈTIQUES (3)
CARES (4)
QUIN ÉS EL MEU MÈTODE? (13)

OBSERVACIONS:
Posar èmf asi en que no hi ha grups de risc, sinó
pràct iques de risc, t ot i que hi ha grups de persones
que poden t enir més vulnerabilit at i ent rar en un
procés de f ragilit zació.

I PER QUÈ NO? (16)
INTERFERÈNCIES (17)
L'UTILITZO O NO L'UTILITZO (18)
JO SÓC (22)
ANÀLISI DE MITES (23)
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3
"QUIÉREL@S, QUIÉRETE, TOMA PRECAUCIONES"
TEMES A TRACTAR:
1. - La import ància de l'ús correct e del preservatiu (masculí o femení) .
2. - Estereotips associat s a les persones que viuen amb el VIH/ sida.
3. - Percepció de risc.
4. - La prova del VIH (On es f a? Quant t emps ha de passar des de la pràctica de risc perquè
el result at sigui f iable? El t ipus de prova, et c. ).
5. - Int egració del preservatiu (masculí o femení) en els ideals romàntics.

OBJECTIUS:
1. - Responsabilit zar el j ovent sobre la presa de decisions t enint en compt e la gestió de

plaers i riscos.
2. - Desmit if icar f alses creences sobre el VIH/ sida. Proporcionar inf ormació clara i obj ect iva
sobre la prova del VIH.
3.- Donar eines per t al d'int roduir el preservat iu (masculí o f emení) dins la dinàmica de parella.

PER A REFLEXIONAR:
1. - Què desit j a el prot agonist a aquest a nit ?
2. - Què penseu del que li diu l'amic sobre ut ilit zar preservat iu i f er-se les proves?
3. - Per què, en un primer moment , rebut j a el prot agonist a el suggeriment del seu amic?
4. - Quina és l'única manera de saber si est às inf ect at pel VIH?
5. - De què t e por el prot agonist a?
6. - Com respon el seu amic davant d'aquest a por? Est eu d'acord amb els seus argument s?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
VOLS PARLAR AMB MI? (7)
SITUACIONS HIPOTÈTIQUES (LA PROVA) (8)
I PER QUÈ NO? (16)
INTERFERÈNCIES (17)
FANTASIA SEXUAL (21)
ANÀLISI DE MITES (23)
OBSERVACIONS:
Relacionar l'amor i la confiança amb la cura d'un mat eix i de l'alt ra persona (preservat iu i prova). La
ut ilit zació del preservat iu masculí i/ o f emení i f er-se la prova del VIH poden ser una prova de cura
d'un mat eix i de l'alt re membre de la parella, t ot i que t ambé és import ant t reballar les dif icult at s
que es pot t robar el j ovent a l'hora de proposar la ut ilit zació del preservat iu o f er-se la prova.
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4
"LA ESPERA"
TEMES A TRACTAR:
1. - Prova del VIH (On es f a? Quant t emps ha de passar des de la pràctica de risc
perquè el result at sigui f iable? El t ipus de prova, et c. ).
2. - Diagnòstic tardà.
3. - Import ància del recolzament f amiliar i de les amist at s a les persones que viuen amb el

VIH/ sida.
4. - Estigma i discriminació.
5. - Import ància de responsabilit zar-se de la pròpia salut .

OBJECTIUS:
1. - Posar èmf asi en la import ància de f er-se la prova, t reballant les dif icult at s amb què les
persones es poden t robar davant la decisió per t al que no hi hagi un diagnòst ic t ardà si
s'ha t ingut alguna pràctica de risc.
2. - Desmit if icar que l'amor i la conf iança en la parella ens prot egeixen de la inf ecció i que
demanar a la parella f er-se la prova és símbol de desconf iança.
3. - Ressalt ar la import ància del recolzament f amiliar i de les amist at s a les persones que
viuen amb el VIH/ sida.
4. - Pot enciar la lluit a cont ra l'est igma i la discriminació.

PER A REFLEXIONAR:
1. - Com creieu que se sent el personat ge quan va a buscar els result at s de la prova del VIH?
Quins sent iment s t é?
2. Per què t é por el prot agonist a?
3. - Què penseu de la seva actitud respecte a la seva parella? Assumeix la responsabilit at
d'haver t ingut relacions sexuals sense preservat iu?
4. - Si est à inf ect at pel VIH, com penseu que reaccionaran les amistats quan els ho
expliqui? I la seva f amília?
5. - Què creieu que necessit aria de les alt res persones?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
SITUACIONS HIPOTÈTIQUES (LA PROVA) (8)
COM T'HO DIRIA? (9)
AMB QUI ET "LIARIES"?(19)
ANÀLISI DE MITES (23)
OBSERVACIONS:
Posar èmf asi en la import ància de f er-se la prova i que no hi hagi un diagnòst ic t ardà.
Fer ref erència a que l'amor no és cap vacuna cont ra les ITS.
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5
"NO OLVIDES PONÉRTELO"
TEMES A TRACTAR:
1. - Import ància de la conf iança i la comunicació (f amília, parella, et c. )
2. - Identitat sexual i orientació sexual : com visc la meva sexualitat ? M'agraden els nois, les noies o t ot s dos?
3. - Corresponsabilit at : els dos membres de la parella són responsables de l'ús correct e del preservatiu

(masculí o femení) .
4. - Import ància de la conf iança en un mat eix i en l'alt ra persona a l'hora de negociar l'ús del preservat iu
(masculí o f emení).
5. - Dif erenciar ent re grup de risc i pràctica de risc t enint en compt e el concept e de vulnerabilit at i
f ragilit zació.
6. - Inf luència de l'alcohol i/ o alt res substàncies en les relacions sexuals.

OBJECTIUS:
1. Foment ar l'accept ació personal.
2. Accept ar posit ivament les diverses orientacions sexuals.
3. Facilit ar l'est abliment de relacions equilibrades respect uoses i solidàries amb les alt res persones en
dif erent s sit uacions.
4. Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les f ormes de transmissió del VIH que permet i ident if icar
les pràct iques de risc.
5. Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre l'ef ect e del consum de subst àncies en la sexualit at .

PER A REFLEXIONAR:
1. - Quines int encions t é el prot agonist a aquella nit ?
2. - Quin consell li dóna la mare? Per què?
3. - Creieu que és correct a l'act it ud de la mare? Per què?
4. - Què pensaríeu si ho f es la vost ra f amília?
5. - Hi ha risc d'inf ecció amb la penet ració anal? El risc és igual per als dos nois?
6. - Penseu que pel f et de ser homosexual el prot agonist a t é més risc d'inf ect ar-se pel VIH?
7. - Creieu que hi hauria la mat eixa, més o menys probabilit at d'inf ect ar-se pel VIH si f os una parella

heterosexual i pract iquessin t ambé la penet ració anal?
8. - Per quin mot iu l'alt re noi llença el preservat iu sense ut ilit zar-lo?
9. - Què penseu de l'act it ud del prot agonist a? Per què no li diu res a l'alt re noi quan llença el preservat iu?
Li hauria est at més f àcil parlar del preservat iu si l'hagués t ret en un alt re moment ?
10.-Penseu que l'alcohol ha f et que f os més f àcil deixar de banda el preservat iu?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
Dibuixar dif erent s f inals en els que no hi hagi risc d'inf ecció. (Els dos nois ut ilit zen el preservat iu
o duen a t erme una alt ra pràctica sexual sense penet ració).

JO PUC DIR QUE NO: Frases de pressió (10)
FEM UN ANUNCI (12)
I PER QUÈ NO? (16)
INTERFERÈNCIES (17)
L'UTILITZO, NO L'UTILITZO (18)
ANÀLISI DE MITES (23)
IDENTITAT SEXUAL (24)
QUÈ M'AGRADA I PER QUÈ? (26)
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6
"SI DA IGUAL"
TEMES A TRACTAR:
1. Comunicació.
2. Amor romàntic.
3. Pràctiques de risc i pràct iques que no comport en risc.
4. Dif erència ent re una persona inf ect ada pel VIH i una persona malalt a de sida.
5. Reinfecció.

OBJECTIUS:
1. - Facilit ar als i a les adolescent s la ref lexió sobre la seva capacit at de prendre decisions
sobre la cura des d'una perspect iva de gènere .
2. - Pot enciar la comunicació i l'assertivitat .
3. - Millorar les compet ències per f er f ront a les sit uacions de pressió.
4. - Pot enciar els recursos personals de l'alumnat .

PER A REFLEXIONAR:
1. - Per quin mot iu dubt a la Zoe?
2. - Quins riscos corre la Zoe si decideix f er servir el preservatiu (masculí o femení) en les
seves relacions sexuals? I si no el f a ser vi r ? Si t ot s dos f ossi n ser oposi t i us al VIH ser i a
i gual ?
3. - El f et d'est imar una persona signif ica que aquest a passa per sobre de les nost res
necessit at s, desit j os i cura?
4. - Què penseu que suposa compart ir la vida amb una persona inf ect ada pel VIH?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
COM T'HO DIRIA? (9)
JO PUC DIR QUE NO: Frases de pressió (10)
REPRESENTEM (15)
QUÈ ES PER A TU LA SEXUALITAT? (20)
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7
"SI ERES ACTIVO USA EL PRESERVATIVO"
TEMES A TRACTAR:
1. - El preservatiu, tant femení com masculí , com a símbol d'af ect e i respect e cap a l'alt ra
persona.
2. - Primeres relacions sexuals: què és import ant t enir en compt e per est ar segurs i segures?
3. - Ús correct e del preservat iu (masculí o f emení).
4. - Dif erències de gènere en la visió i l'ús dels mètodes anticonceptius.

OBJECTIUS:
1. - Analit zar quines són les condicions idònies que haurien de ser present s i absent s en les primeres
relacions sexuals.
2. - Treballar els ideals romàntics relacionat s amb la primera relació sexual.
3. - Ref lexionar sobre el posicionament davant de l'ús del preservat iu masculí o f emení segons
si s'és noi o noia.
4. - Conèixer els mèt odes ant iconcept ius i la seva adequada ut ilit zació per a la prevenció
d'embarassos no planif icat s i del VIH.

PER A REFLEXIONAR:
1. - Quina creieu que és l'edat ideal per començar a t enir relacions sexuals amb penet ració i sense
penet ració?
2. - Com pot saber l'Olga si est à preparada o no per t enir relacions sexuals amb penet ració?
Per què creieu que el Sergio ho t é més clar que l'Olga?
3. - Què signif ica el preservat iu per a aquest a parella? Veieu dif erències ent re l'act it ud del noi
i la de la noia?
4. - Creieu que l'ús d'ant iconcept ius depèn més d'un membre de la parella que de l'alt re?
5. - Quin membre de la parella és el que s'ha de preocupar més per l'ús del preservat iu
(masculí o f emení)?
6. - Creieu que el preservat iu (masculí o f emení) és el millor mèt ode ant iconcept iu per al j ovent ?
Per què?
7. - Quins alt res mèt odes ant iconcept ius coneixeu?
8. - Hi ha mèt odes ant iconcept ius només de nois i alt res només de noies?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
SITUACIONS HIPOTÈTIQUES (el preservatiu masculí o femení) (3)
LA MEVA PRIMERA VEGADA (11)
FEM UN ANUNCI (12)
QUIN ÉS EL MEU MÈTODE? (13)
ANÀLISI DE MITES (23)
OBSERVACIONS:
Tot i que la maj oria de mèt odes ant iconcept ius els prenen, posen o ut ilit zen les noies, els
mèt odes ant iconcept ius són per als dos membres de la parella.
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"PORTADOR D'UNA OMBRA"
TEMES A TRACTAR:
1. - L'estigma i la discriminació envers les persones que viuen amb el VIH/ sida.
2. - Vies de transmissió: t ransmissió vert ical, sexual i sanguínia.
3. - Transmissió sexual i la manera d'evit ar-la.
4. - Dif icult at s que ens t robem a l'hora d'expressar els nost res sent iment s i emocions.

OBJECTIUS:
1. - Sensibilit zar el j ovent pel que f a a la valoració social negat iva que pat eixen algunes
persones que viuen amb el VIH/ sida posant èmf asi en que no hi ha cap raó que j ust if iqui
aquest a discriminació.
2. - Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les f ormes de transmissió i prevenció del VIH.
3. - Pot enciar la comunicació i el respect e ent re les persones.
4. - Crear un espai on al j ovent li result i més f àcil expressar les seves emocions i els seus
sent iment s.

PER A REFLEXIONAR:
1. - Per què t é por el Marc de dir-li a la Mart ha que és seroposit iu al VIH?
2. - Per quin mot iu els companys i les companyes de l'escola no recolzen el Marc?
3. - Com reaccionaríeu si un/ a company/ a de classe f os seroposit iu o seroposit iva al VIH?
4. - Quines són les pràctiques que comporten risc de t ransmissió del VIH?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
SÓC UNA ETIQUETA? (2)
CARES (4)
QUÈ CANVIA EL VIH? (5)
AFRONTA ELS TEUS PREJUDICIS (6)
FESTA DE LA DIFERÈNCIA (14)
REPRESENTEM (15)
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"LA RATITA PRECAVIDA"
TEMES A TRACTAR:
1. - Negociació en l'ús del preservatiu (masculí o femení) . Barreres en la ut ilit zació del
preservat iu.
2. - Corresponsabilit at en l'ús del preservat iu (masculí o f emení).
3. - Habilitats socials i personals. Import ància de l'autoestima i la seguret at en un/ a mat eix/ a
i de l'assertivitat a l'hora de negociar l'ús del preservat iu.
4. Dif erència ent re grups de risc i pràctiques de risc, t enint en compt e els concept es de

vulnerabilitat i fragilització. Quina és l'única manera de saber si est em inf ect at s pel VIH?
5. Estereotips de gènere .

OBJECTIUS:
1. - Pot enciar les habilit at s socials i de comunicació.
2. - Donar eines per t al de facilit ar la negociació en el correct e ús del preservat iu (masculí o femení).
3. - Millorar les compet ències per t al de f er f ront a la pressió de grup.
4. - Ref orçar la capacit at de f er valer el crit eri propi.
5. - Pot enciar l'adquisició de nous recursos personals.
6. - Reduir est ereot ips.
7. - Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les f ormes de transmissió del VIH que permet i
dif erenciar ent re pràct iques de risc i grups de risc (t enint en compt e els concept es de
vulnerabilit at i f ragilit zació).

PER A REFLEXIONAR:
1. - Què penseu del f et que la rat et a decideixi comprar un preservat iu?
2. - És habit ual que la noia compri el preservat iu (masculí o f emení)? Per què?
3. - Penseu que hi ha algun est ereot ip de gènere implícit en les imat ges del còmic? Quins mot ius
donen els dif erent s personat ges per no f er servir el preservat iu? S'acost umen a donar mot ius
com aquest s en la vida quot idiana? Són mot ius de pes?
4. - Quina és la imat ge que t é la rat et a dels dif erent s animals pel f et de no f er servir el condó?
5. - Penseu que si les copes de la rat et a haguessin est at d'alcohol en compt es de "t ranquil· lit at "
li hagués donat la mat eixa import ància a l'ús del preservat iu? Per què?
6. - Busqueu dif erent s respost es que hagués pogut donar la rat et a a cadascuna de les f rases que
els animals li diuen per t al de convidar-la a no f er servir el preservat iu.

DINÀMIQUES PROPOSADES:
CARES (4)
FEM UN ANUNCI (12)
INTERFERÈNCIES (17)
L'UTILITZO, NO L'UTILITZO (18)
AMB QUI ET "LIARIES"? (19)
JO SÓC (22)
QUÈ M'AGRADA I PER QUÈ? (26)
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"ADIVINA QUIÉN ES SEROPOSITIVO"
TEMES A TRACTAR:
1. - Estereotips que es relacionen habit ualment amb persones seropositives al VIH.
Com combat re'ls.
2. - Vies de transmissió.
3. - Preservatiu (masculí o femení) com a mit j à per a prevenir la t ransmissió del VIH i alt res

ITS en les relacions sexuals. Explicar el correct e ús t ant del preservat iu masculí com del
f emení.
4. - Prova del VIH (On es f a? Quant t emps ha de passar des de la conduct a de risc perquè
el result at sigui f iable? El t ipus de prova, et c. ).

OBJECTIUS:
1. - Qüest ionar els est ereot ips en relació al VIH.
2. - Responsabilit zar el j ovent sobre la presa de decisions t enint en compt e t ant els plaers
com els riscos.
3. - Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les f ormes de t ransmissió del VIH que permet i
dif erenciar ent re pràctiques de risc i grups de risc, t enint en compt e els concept es de

vulnerabilitat i de fragilització.
PER A REFLEXIONAR:
1. - Quin crit eri segueix el prot agonist a per t al de saber quin dels personat ges est à inf ect at
pel VIH?
2. - Per quin mot iu descart a cadascun del personat ges?
3. - Quina és l'única manera de saber si una persona est à inf ect ada pel VIH?
4. - Analit zeu la f rase següent :
"Juanpi cree poder averiguar la composición de las células de una persona con sólo
mirarla a los oj os"
5. - Per quin mot iu ha t ingut aquest malson el prot agonist a?
6. - Com creieu que se sent el dia després d'haver t ingut relacions no prot egides? De quina
manera podria haver-se evit at l'angoixa i els malsons?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
SÓC UNA ETIQUETA? (2)
CARES (4)
QUÈ CANVIA EL VIH? (5)
AFRONTA ELS TEUS PREJUDICIS (6)
ANÀLISI DE MITES (23)
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"PERDÓNAME"
TEMES A TRACTAR:
1. - La sexualitat ent esa de manera global.
2. - Concept e de relació sexual com a quelcom que va més enllà de la penet ració.
3. - Dif icult at s amb què s'enf ront a una persona inf ect ada pel VIH. Dir-ho o no dir-ho, com, a
qui, com af ront ar la relació de parella. . .
4. - Pràctiques de risc i pràct iques que no comport en risc en la convivència amb una persona
seroposit iva al VIH.
5. - Reinfecció pel VIH.

OBJECTIUS:
1. - Donar eines per t al que el j ovent ent engui la sexualit at d'una manera global, com una
part més de la persona.
2. - Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les relacions sexuals sit uant la penet ració com
una pràct ica sexual més.
4. - Ref lexionar sobre les dif icult at s amb què s'enf ront a una persona inf ect ada pel VIH.
5. - Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre els mecanismes de transmissió i prevenció del
VIH.

PER A REFLEXIONAR:
1. - Per què l'Ivan no vol mant enir relacions sexuals amb la Sònia? Pot f er-ho sense risc
d'inf ecció?
2. - Si els dos f ossin seroposit ius al VIH podrien t enir relacions sexuals amb penet ració sense

preservatiu i sense córrer cap risc?
3. - Què penseu que li va passar a l'Ivan f a uns mesos? (Plant ej ar els dif erent s t ipus de
t ransmissió).
4- Per què li cost a t ant explicar-ho a la Sònia?
5. - Què penseu de l'act it ud de la Sònia?
6. - Com penseu que és la convivència ent re una persona seroposit iva al VIH i una de
seronegat iva al VIH?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
COM T'HO DIRIA? (9)
QUÈ ÉS PER A TU LA SEXUALITAT? (20)
JO SÓC (22)
ANÀLISI DE MITES (23)
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"EL FUTURO COMIENZA HOY"
TEMES A TRACTAR:
1. - Dif erència ent re grups de risc i pràctiques de risc, t enint en compt e els concept es de

vulnerabilitat i de fragilització.
2. - Def inir pràct ica de risc .
3. - Cadena de transmissió.
4. - Avenços cient íf ics en la lluit a cont ra el VIH/ sida (ant iret rovirals, microbicides, vacunes...).
5. - Dif erent s percepcions de risc.
6. - Dif erència ent re la inf ecció pel VIH i la sida.

OBJECTIUS:
1. - Proporcionar inf ormació obj ect iva sobre les f ormes de t ransmissió del VIH que permet i
dif erenciar ent re pràct iques de risc i grups de risc.
2. - Conscienciar el j ovent de que el possible risc d'inf ecció est à en t enir una relació sexual
amb penet ració sense preservatiu (masculí o femení) , sense que depengui del número
de relacions sexuals que es t inguin.
3. - Responsabilit zar el j ovent sobre la presa de decisions t enint en compt e la gestió tant dels

plaers com dels riscos.
PER A REFLEXIONAR:
1. - Per quins mot ius decideix el Pol f er-se la prova del VIH? Per quins mot ius decidiríeu f ervos-la vosalt res?
2. - Qui penseu que pot t ransmet re el VIH? I qui es pot inf ect ar?
3. - Creieu que una persona en la seva primera relació sexual (amb penet ració/ sense
penet ració) si no ut ilit za prot ecció es pot inf ect ar? I si t é relacions sexuals amb algú que
coneix (de la seva classe, un amic o amiga. . . )?
4. - Dif erència ent re la inf ecció pel VIH i la sida.
5. - Penseu que el prot agonist a t é consciència del risc de t ransmissió del VIH en les relacions
sexuals en el moment en que la Sof ia li explica la hist òria dels seus amics?
I durant les últ imes experiències? Què ha canviat ?
6. - Què creieu que canvia a la vida d'una persona inf ect ada pel VIH ?
- A nivell de salut f ísica i psicològica
- A nivell social

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
VOLS PARLAR AMB MI? (7)
JO SÓC (22)
ANÀLISI DE MITES (23)
IDENTITAT SEXUAL (24)
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"(PRE)JUICIO"
TEMES A TRACTAR:
1. - Lluit a cont ra l'estigma i la discriminació envers les persones que viuen amb VIH/ sida.
2. - Estereotips i prej udicis envers les persones que viuen amb VIH/ sida.
3. - Sent iment s que experiment en les persones inf ect ades pel VIH.

OBJECTIUS:
1. - Ref lexionar sobre les dif icult at s amb què s'enf ront a una persona inf ect ada pel VIH.
2. - Qüest ionar els est ereot ips.
3. - Sensibilit zar el j ovent pel que f a a la valoració social negat iva que pat eixen algunes
persones que viuen amb el VIH/ sida posant l'èmf asi en que no hi ha cap raó que j ust if iqui
aquest a discriminació.
4. - Pot enciar la lluit a cont ra l'est igma i la discriminació.

PER A REFLEXIONAR:
1. - A qui f an ref erència els dif erent s personat ges?
2. - Penseu que és encert ada alguna de les f rases que diuen els personat ges? Quina? Per què?
3. - Qui penseu que pot inf ect ar-se del VIH?
4. - Podria ser que algun dels personat ges est igués inf ect at pel VIH i no ho sabés? Com?
5. - Com def iniríeu una persona que consumeix subst àncies regularment ?
6. - Analit za les f rases:
"Tienen lo que se han buscado" Creus que és j ust a aquest a af irmació?
Penseu, sense dir-ho en veu alt a, si alguna vegada heu t ingut una pràctica de risc. Per
exemple, heu t ingut una relació sexual sense preservatiu masculí o femení o heu f et
la marxa enrere ?
"Lo mej or que les podía pasar es que est uviesen muert os"
En què penseu que canvia la vida d'una persona inf ect ada pel VIH? Penseu que pel f et
de t enir una malalt ia j a no es t é dret a la vida?
7. - Acabeu la f rase "Si no exist issin aquest s prej udicis. . . "

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
SÓC UNA ETIQUETA? (2)
CARES (4)
QUÈ CANVIA EL VIH? (5)
AFRONTA ELS TEUS PREJUDICIS (6)
ANÀLISI DE MITES (23)
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"LA PANDÈMIA DE GAIA"
TEMES A TRACTAR:
1. - Epidemiologia a nivell mundial

www. ceescat . org.

2. - Similit uds i dif erències ent re el nord i el sud.
3. - Repercussió de les dif erent s creences cult urals en l'ús del preservatiu (masculí i/ o

femení) .
4. - Dif erent accés a la medicació per part del nord i del sud.

OBJECTIUS:
1. - Donar inf ormació clara i obj ect iva sobre la sit uació del VIH/ sida al món.
2. - Sensibilit zar el j ovent pel que f a a la realit at social que envolt a les persones que viuen
amb VIH/ sida a dif erent s llocs del món.
3. - Analit zar les inf luències cult urals en la manera de viure la sexualitat .
4. - Trencar f alsos mit es f ruit d'aquest es inf luències cult urals.

PER A REFLEXIONAR:
1. - Com es va inf ect ar del VIH la prot agonist a?
2. - Quins riscos t enen aquest t ipus de creences?
3. - Penseu que a la nost ra societ at exist eix alguna creença que comport i risc d'inf ect ar-se
pel VIH?
4. - Exist eix alguna medicació que lluit i cont ra el VIH? Quina?
5. - Penseu que és f àcil accedir-hi?
6. - I des del Sud?
7. - A nivell mundial, quins creieu que són els països més af ect at s pel VIH/ sida?
8. - Per què creieu que hi ha inf eccions en aquest s països?
9. - Si ho comparem amb nosalt res, que t enim inf ormació, mit j ans. . . Per què creieu que al
nost re país la gent cont inua inf ect ant -se?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
AMB RISC/ SENSE RISC (1)
QUÈ CANVIA EL VIH? (5)
L'HOSPITAL DEL MÓN (25)
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"NO TE ARRIESGUES"- " PÓNTELO, PÓNSELO"
TEMES A TRACTAR:
1. - Respect e per un o una mat eixa i per les alt res persones a l'hora d'ut ilit zar el
preservatiu (masculí i/ o femení) .
2. - Negociació del preservatiu masculí i/ o femení .
3. - Preservat ius (masculins i f emenins): On s'aconsegueixen? On es guarden?
Què s'ha de t enir en compt e a l'hora de f er-ne un bon ús?
4. - Preservat iu com a símbol d'af ect e i respect e cap a l'alt ra persona.
5. - Estigma i discriminació.
6. - Por al rebuig que t enen les persones que viuen amb el VIH/ sida.

16

OBJECTIUS:
1. - Analit zar les causes de l'est igma i la discriminació envers les persones inf ect ades
pel VIH i plant ej ar dif erent s maneres de combat re'l.
2. - Ref lexionar sobre les dif icult at s amb què s'enf ront a una persona inf ect ada pel VIH.
3. - Responsabilit zar el j ovent en la prot ecció de la seva salut .
4. - Foment ar l'ús correct e del preservat iu masculí o f emení en les relacions sexuals.
5. - Donar eines per t al d'int roduir el preservat iu masculí o f emení dins la dinàmica de parella.
6. - Pot enciar la comunicació i l'assertivitat .
7. - Millorar les compet ències per t al de f er f ront a les sit uacions de pressió.
8. - Pot enciar els recursos personals de l'alumnat .

PER A REFLEXIONAR:
1. - Quines coses t enen en comú les dues prot agonist es dels dos còmics?
2. - Quines act it uds t enen? Com s'inf ormen?
3. - I les seves parelles, quina act it ud t enen respect e al preservat iu i les relacions de parella?
Aquest es reaccions, t ant dels nois com de les noies, són les habit uals?
4. - Quin creieu què és el millor moment per parlar del preservat iu masculí o f emení amb la parella?
5. - Quan es t é una relació amb una alt ra persona, a quines coses creieu que donem import ància
i on col· loquem el preservat iu masculí o f emení en la nost ra llist a de priorit at s?
6. Quin és el raonament que f an les dues noies prot agonist es davant la respost a del noi?
7. - En el primer còmic, per què l'amiga de la prot agonist a no li vol explicar la seva hist òria, al principi?
8. - Què penseu de l'act it ud de la prot agonist a en el moment que la seva amiga li explica la seva
experiència? Com hauríeu reaccionat vosalt res en el seu lloc?

DINÀMIQUES PROPOSADES:
JO PUC DIR QUE NO: Frases de pressió (10)
LA MEVA PRIMERA VEGADA (11)
FEM UN ANUNCI (12)
I PERQUÈ NO? (16)
INTERFERÈNCIES (17)
L'UTILITZO, NO L'UTILITZO (18)
AMB QUI Et "LIARIES"? (19)
QUÈ ÉS PER A TU LA SEXUALITAT? (20).
FANTASIA SEXUAL (21)
JO SÓC (22)
ANÀLISI DE MITES (23)
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1. - AMB RISC/SENSE RISC
Obj ectius:
- Proporcionar inf ormació sobre les vies de transmissió del VIH.
- Donar a conèixer les pràctiques de risc i les pràct iques que no comport en risc d'inf ecció
pel VIH.
- Conèixer les mesures de prevenció.
Dinàmica:
1. Es repart eixen dibuixos (o descripcions) amb dif erent s pràct iques sexuals i act ivit at s de la vida
quot idiana. Es van llegint en veu alt a i es decideix si la pràct ica comport a un risc (i en quin grau) o
no per a la persona. Si és que sí es ref lexiona sobre com es pot evit ar o, si més no, com reduir-lo.
2. A la pissarra es f an dues columnes, una amb pràct iques de risc (explicant si hi ha un maj or o
menor grau) i en l'alt ra pràct iques que no comport en risc. El j ovent ha d'anar omplint les columnes
amb accions que se'ls vagin acudint (t ant de relacions sexuals com d'act ivit at s que duen a t erme
a la seva vida quot idiana), després s'analit za la columna de pràct iques de risc i es veu la manera
de prevenir-les.

Espai :
Aula amb cadires.
Material :
1. Targes amb dibuixos o descripcions de les dif erent s pràct iques. (Annex 1).
2. Pissarra i guixos.
Durada:
De 30 a 40 minut s.
Observacions:
Hi ha una gran quant it at de pràct iques que es poden f er sense cap risc de t ransmissió. Fins i t ot
les que comport en un risc es poden dur a t erme amb mesures de prevenció. El VIH es pot evit ar,
perquè és t ransmissible.
Font : Adapt ació. Parla amb la t eva parella. Guia de prevenció de la t ransmissió del VIH per a mediadors i mediadores
j uvenils. Consej o de la j uvent ud de España.

.......................................................
2. - SÓC UNA ETIQUETA?
Obj ectius:
-Af avorir la consciència sobre la valoració social negat iva que pat eixen les persones que viuen
amb el VIH i posar èmf asi en el f et que no hi ha cap raó que j ust if iqui aquest a discriminació.
Dinàmica:
Es repart eix a cada persona del grup una t arget a i un imperdible. A cont inuació se'ls demana que
escriguin a la t arget a la paraula que, segons ells, def ineix millor la reacció que la nost ra societ at
t é davant les persones inf ect ades pel VIH o malalt es de sida. Després s'ent regaran a la persona
que f aci la dinamit zació, que les barrej arà i les t ornarà a repart ir. Cada j ove agaf arà una t arget a,
la llegirà i se la penj arà amb l'imperdible en un lloc visible. Es demanarà a t ot hom que s'imagini
que és una persona inf ect ada pel VIH i que la gent del seu volt ant (f amília, amist at s, companys i
companyes. . . ) li est à demost rant la reacció que apareix a la seva t arget a, i com se sent iria.
En cas que les reaccions siguin idíl· liques, és convenient que l'educador/ a cont rast i amb el grup
si aquest es reaccions són maj orit àries a la nost ra societ at .
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Espai :
Aula amb cadires.
Materials:
Targes en blanc, bolígraf s i imperdibles.
Durada:
De 30 a 40 minut s.
Font : Desconeguda.

.......................................................
3.- SITUACIONS HIPOTÈTIQUES. (el preservatiu)
Obj ectius:
- Pot enciar la nat uralit at i la responsabilit at en les relacions sexuals.
- Foment ar que nois i noies es responsabilit zin de la seva salut .
Dinàmica:
Fer t arget es amb sit uacions hipot èt iques per t al que el j ovent les represent i en pet it s grups
davant del grup classe (és import ant acompanyar les opinions amb argument s de pes).
Sit uacions:
1. - Una parella que vol comprar preservatius masculins i/ o femenins i ha de decidir quin dels dos
els compra.
2. - Una persona que va a la f armàcia a comprar preservat ius. El f armacèut ic ha de f acilit ar-ne la
venda explicant els dif erent s t ipus de preservat ius (f emení, masculí), sabors, mides. . .
3. - Una noia que li explica a la seva amiga que les noies no són les que han de comprar els
preservat ius, perquè això és cosa de nois. (Cal que l'alt ra noia argument i en cont ra).

Espai :
Aula amb cadires.
Materials:
Targes amb el t ext de les sit uacions hipot èt iques. (Annex 2), paper en blanc i bolígraf s.
Durada:
60 minut s.
Observacions:
Respect ant els mot ius que dóna cadascú, cal deixar clar que t ot s dos membres de la parella són
responsables de les seves relacions sexuals, així com de la pròpia salut .
Font : JIS (Joves per a la Igualt at i la Solidarit at ).

.......................................................
4.- CARES
Obj ectius:
- Treballar les creences que t enim sobre les persones i com ens deixem port ar per les aparences.
Dinàmica:
1. Es most ren f ot ograf ies de dif erent s persones (edat , sexe, conegudes, de dif erent s
nacionalit at s. . . ). Cadascú ha de dir quines d'aquest es persones creu que est an inf ect ades pel VIH
i ha de donar el mot iu de cada respost a.
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2. Es most ren les f ot ograf ies i es pregunt a amb quina d'aquest es persones es t indrien relacions
sexuals amb penet ració sense preservatiu masculí i/ o femení .

Espai :
Aula amb cadires.
Materials:
Fot ograf ies amb dif erent s persones. (Annex 3)
Durada:
De 20 a 30 minut s.
Observacions:
L'única manera de saber si est às inf ect at / inf ect ada pel VIH és f er-t e la prova del VIH.
Font : Adapt ació Mòdul de f ormació de mediadors: Prevenció de riscos associat s a la sexualit at . Associació CEPS.

.......................................................
5.- QUÈ CANVIA EL VIH?
Obj ectius:
- Qüest ionar els est ereot ips que t ot hom t é.
- Conscienciar els i les part icipant s dels prej udicis i est ereot ips exist ent s vers les persones que
viuen amb el VIH.
- Af avorir la comunicació ent re els i les part icipant s.
Dinàmica:
Es divideixen els i les part icipant s en pet it s grups i es demana a cada grup que descrigui un
personat ge imaginari, o bé es t reballa amb dibuixos de personat ges t riat s prèviament per la
persona dinamit zadora de l'act ivit at , amb el màxim de det alls possible (f ísic, personalit at , hist òria
personal, et c). Cada grup explicarà el seu personat ge i després el grup gran decidirà quin d'aquest s
personat ges est à inf ect at pel VIH. En acabar es pregunt arà als dif erent s grups si canviarien
d'alguna manera la seva descripció sabent que el personat ge est à inf ect at pel VIH i per què.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Dibuixos dels personat ges t riat s prèviament , f ulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
De 40 a 60 minut s.
Font : JIS (Joves per la Igualt at i la Solidarit at ).

.......................................................
6.- AFRONTA ELS TEUS PREJUDICIS
Obj ectius:
- Conscienciar els i les part icipant s ent orn els prej udicis i est ereot ips exist ent s.
- Af avorir la comunicació ent re els i les part icipant s.
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Dinàmica:
Es divideix el grup en pet it s subgrups i es repart eixen a cada subgrup imat ges d'animals (t ort uga,
gat a, guineu, porc, vaca, brau, lleó, mussol, cot orra, papallona) i persones ( persona gran, noia
molt ext remada, noi amb sobrepès i brut , noia amb sobrepès, noi amb ulleres, noi moreno i f ort ,
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noi ros i f ort , mest ressa de casa, noi amb t ret s f emenins). Es poden f er servir imat ges de revist es
que coincideixin amb les caract eríst iques descrit es. Es demana a cada subgrup que assocïi cada
personat ge a un dels animals. Un cop t ot s els grups han f et les associacions es posen en comú i es
demana a cada grup que argument i el mot iu de cadascuna de les associacions.

Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Imat ges o nom del animals i les persones (nom, f ot ograf ies o dibuixos), f ull en blanc i bolígraf s.
(Annex 4).
Durada:
De 40 a 60.
Observacions:
És import ant que els i les part icipant s s'adonin de com t ot s nosalt res t enim prej udicis int eriorit zat s
i t endim a associar una sèrie de conduct es i adj ect ius a dif erent s col· lect ius i persones.
Font : Desconeguda.

.......................................................
7.- VOLS PARLAR AMB MI?
Obj ectius:
- Increment ar el nivell de coneixement s en relació a la transmissió del VIH.
- Augment ar la percepció de risc.
Dinàmica:
Es repart eix un t ros de paper a cada part icipant on apareix un símbol que indicarà quin t ipus de
prot ecció ha f et servir en les seves relacions sexuals: "P" (preservat iu), "SP" (relacions sense
penet ració, j a sigui anal, vaginal o oral), "NP" (relacions amb penet ració i sense preservatiu),
llevat d'una persona, que t indrà "+"(persona inf ect ada pel VIH).
Després es demana a les persones part icipant s que es moguin per l'espai i parlin amb els seus
companys i companyes. Apunt aran el nom de cada persona amb qui parlin. Al cap de 10 minut s
se'ls demana que t ornin a asseure's al seu lloc.
Una cop assegut s se'ls explica que durant aquest t emps el que han f et ha est at mant enir relacions
sexuals amb les persones que han apunt at . S'explica que una de les persones part icipant s est à
inf ect ada pel VIH i es demana a aquest a persona amb el "+" al paper que s'aixequi i llegeixi el seu
paper. La gent s'anirà aixecant a mesura que l'anomenin. Després es demanarà a un alt re
company/ a que llegeixi el seu paper i així successivament , f ins que est igui t ot hom dret .
Aquest és el moment d'explicar què és la cadena de t ransmissió (quan t inc relacions sexuals amb
algú sense prot ecció és com si les t ingués amb t ot es les persones amb les que aquella persona ha
t ingut relacions sexuals sense prot ecció). A part ir d'aquí es demana que s'asseguin les persones que
en el paper t enen una "P", perquè en f er servir preservat iu no han t ingut risc de t ransmissió.
Després es f arà seure els "SP", j a que amb relacions sense penet ració t ampoc no hi ha hagut risc.
Finalment quedaran dret es les persones que no han f et servir preservat iu, ni masculí ni f emení,
en les seves relacions amb penet ració. Aquest es persones t enen risc d'inf ecció.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Trossos de paper amb els dif erent s símbols equit at ivament represent at s ("P", "SP", "NP" i un símbol
"+") escrit s a la part post erior de cadascun d'ells (Annex 5), papers en blanc o amb pregunt es,
bolígraf s.
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Durada:
De 45 a 60 minut s.
Observacions:
Es ref lexionarà sobre els sent iment s que un result at posit iu pot generar i la import ància de l'ús del
preservat iu masculí o f emení.
Es pot aprof it ar la dinàmica per int roduir pregunt es que volem t reballar amb el j ovent prèviament
escrit es en el paper que es dóna a cada part icipant . (Annex 5).
Font : Mòdul de f ormació de mediadors: Prevenció de riscos associat s a la sexualit at . Associació CEPS.

.......................................................
8.- SITUACIONS HIPOTÈTIQUES (LA PROVA)
Obj ectius:
- Promoure la realit zació de la prova del VIH ent re t ot es aquelles persones que hagin t ingut alguna
pràctica de risc, per t al d'evit ar un diagnòstic tardà.
- Treballar les dif icult at s amb les que les persones es poden t robar a l'hora de decidir f er-se la
prova.
- Ref orçar la idea que f er-se la prova del VIH és una most ra d'amor i conf iança vers l'alt ra
persona, i una manera de cuidar-se.
Dinàmica:
Es demana a les persones assist ent s que es divideixin en pet it s grups i es repart eix una t arget a a
cada grup amb les següent s sit uacions per t al que les represent in davant de la rest a:
Sit uacions:
1. - Un membre d'una parella li coment a a l'alt re que vol f er-se les proves del VIH. L'alt ra persona
reacciona negat ivament davant la propost a argument ant poca conf iança en ella.
2. - Un membre d'una parella li coment a a l'alt re que vol f er-se les proves del VIH. L'alt ra persona
l'int ent a convèncer que no cal, perquè j a es coneixen prou i est à clar que no est an inf ect at s pel VIH.
3. - Un membre d'una parella li coment a a l'alt re que vol f er-se les proves del VIH. L'alt ra persona
reacciona molt posit ivament i proposa d'anar-hi j unt s i f er-se t ambé les proves, j a que considera
que és una most ra d'amor, respect e i conf iança cap a l'alt ra persona i cap a ell/ a mat eix/ a.

Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Target es amb les dif erent s sit uacions hipot èt iques (annex 6).
Durada:
60 minut s.
Observacions:
Respect ant els mot ius que dóna cadascú, analit zar els sent iment s que genera cada respost a en la
parella i deixar clar que la realit zació de les proves és una most ra de respect e cap a t u mat eix, si
així ho vols, i respect e, amor i conf iança cap a l'alt re membre de la parella.
Font : JIS (Joves per la Igualt at i la Solidarit at ).
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.......................................................
9.- COM T'HO DIRIA?
Obj ectius:
- Analit zar com se sent una persona inf ect ada pel VIH davant la dif icult at d'expressar-ho.
- Remarcar la import ància de l'accept ació i el recolzament de l'ent orn de la persona seroposit iva al VIH.
Dinàmica:
Es plant ej a una sit uació hipot èt ica en què una persona va a f er-se la prova del VIH i li donen un
result at posit iu. Es divideix la classe en t res grups i cadascun d'ells prepararà i represent arà les
dif erent s sit uacions:
a) Diàleg entre ell/ ella i la parella.
Com l'hi diu?
Com se sent en dir-l'hi?
Quina reacció espera?
b) Diàleg entre ell/ a i la seva família.
Què li diuen després de sent ir la hist òria?
Els comunica el result at ?
Com reaccionen?
c) Diàleg entre ell/ a i les seves amistats.
(companys o companyes de feina o d'escola).
Què li diuen després de sent ir la hist òria?
Els comunica el result at ?
Com reaccionen ells i elles?
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
1. - Target es amb pregunt es de cada sit uació hipot èt ica (Annex 7), f ulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
60 minut s.
Font : JIS (Joves per la Igualt at i la Solidarit at ).

.......................................................
10 .- JO PUC DIR QUE NO: Frases de pressió
Obj ectius:
- Millorar les compet ències per f er f ront a la pressió de grup.
- Ref orçar la capacit at per f er valer el crit eri propi.
- Pot enciar l'adquisició de nous recursos personals.
Dinàmica:
Es divideix el grup en dos subgrups i, a part , s'escull un j urat (si és possible f ormat per un noi i una
noia).
La persona que dinamit za l'act ivit at llegirà dif erent s f rases de pressió i cadascun dels grups donarà
una respost a a aquest es f rases. Després el j urat vot arà quina és la millor respost a a la f rase de
pressió i per què.
Finalment és debat rà amb t ot el grup què són les f rases de pressió, què es pot f er davant d'aquest es
i com se sent en les persones davant les f rases de pressió.
Algunes f rases de pressió:
Si m'est imessis ho voldries f er. . .
Va, que t 'agradarà. . .
Si has començat a provocar-me ara no em pot s deixar amb les ganes.
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Espai :
Aula amb cadires.
Material :
1. - Full amb dif erent s f rases de pressió.
Durada:
De 30 a 45 minut s.
Font : Adapt ació. Rosa Sanchis Caudet . ¿Todo por amor? Una experiencia educat iva cont ra la violencia a la muj er.

.......................................................
11.- LA MEVA PRIMERA VEGADA
Obj ectius:
- Prendre consciència que cadascú i cadascuna de nosalt res vivim la sexualitat de maneres
dif erent s i donem import ància a aspect es dif erent s però igualment vàlids.
- Possibilit ar que el propi grup ref lexioni i analit zi les condicions que haurien de ser
present s i absent s en la primera relació sexual amb penet ració.
- Desmit if icar la penet ració com a única manera de mant enir relacions sexuals.
Dinàmica:
Els i les part icipant s es divideixen en grups de 4 o 5 persones. Cadascun dels grups ha de pensar
en 4 condicions imprescindibles que haurien d'est ar present s en la primera relació sexual, i 4
condicions que no hi haurien de ser. Després, els dif erent s grups ho posen en comú i s'arriba a un
consens.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Fulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
De 30 a 45 minut s.
Observacions:
És import ant t enir en compt e que t ot es les opinions son vàlides, j a que cada persona valora coses
dif erent s part int del respect e cap a ella mat eixa i cap a les alt res persones. Es pot aprof it ar per
t reballar el concept e de virginit at com a const rucció social, int ent ant desmit if icar-ho.
Font : Adapt ació. Parla amb la t eva parella. Guia de prevenció de la t ransmissió del VIH per a mediadors i mediadores
j uvenils. Consej o de la j uvent ud de España.

.......................................................
12.- FEM UN ANUNCI
Obj ectius:
- Analit zar les barreres que f an que no s'ut ilit zi el preservatiu masculí o el femení .
- Foment ar l'ús del preservat iu (masculí i f emení) en les relacions sexuals ent re el j ovent .
- Treballar l'ant icipació de la relació sexual i les possibles act uacions alt ernat ives.
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Dinàmica:
Es divideixen els part icipant s en dif erent s grups i se'ls demana que ref lexionin a part ir de la
següent pregunt a: Per què penseu que, malgrat que el preservat iu masculí o f emení és l'únic
mètode anticonceptiu que prot egeix t ant d'embarassos no planif icat s com de la transmissió del
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VIH i alt res ITS, hi ha gent que no el f a servir?
Tenint en compt e aquest s mot ius es demana a cada grup de part icipant s que dissenyi una
campanya per a j oves que f oment i l'ús del preservat iu masculí o f emení. Per acabar es vot arà
ent re t ot s els i les part icipant s quina ha est at la millor campanya.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Cart olines de dif erent s colors, llapis i ret oladors de colors, pega i t isores.
Durada:
De 45 a 60 minut s.
Observacions:
És import ant t reballar el t ema dels missat ges. Quins creuen que són els missat ges més ef ect ius
per al j ovent i els que menys, quin t ipus de publicit at és la que més impact a. . .
Font : Adapt ació. Carlos de la Cruz Mart ín-Romo, Ana Mª Suárez Sánchez. Educació sexual desde la f amilia, secundaria.
CEAPA (Conf ederación española de asociaciones de padres y madres de alumnos).

.......................................................
13.- QUIN ÉS EL MEU MÈTODE
Obj ectius:
- Conèixer els mètodes anticonceptius i la seva adequada ut ilit zació per a la prevenció
d'embarassos no planif icat s i la inf ecció pel VIH.
- Avant at ges i desavant at ges dels dif erent s mèt odes ant iconcept ius.
Dinàmica:
Es repart eix a cada grup una t arget a amb el nom d'un mèt ode ant iconcept iu escrit . Cada grup
haurà de f er un llist at d'avant at ges i desavant at ges del mèt ode que li hagi t ocat .
Observacions:
El preservatiu masculí i femení és l'únic mèt ode ant iconcept iu que prot egeix t ant de les
inf eccions de transmissió sexual com dels embarassos no planif icat s.
Un mèt ode pot ser més adequat que un alt re en aquell moment i per a aquella persona.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Target es amb el nom de cada mèt ode ant iconcept iu a t reballar (Annex 8), f ulls blancs i bolígraf s.
Durada:
60 minut s.
Font : Mòdul de f ormació de mediadors: Prevenció de riscos associat s a la sexualit at . Associació CEPS.

.......................................................
14.- FESTA DE LA DIFERÈNCIA
Obj ectius:
- Est imular ref lexions sobre la vida de les persones VIH posit ives, considerant la manera com són
vist es i t ract ades pel seu ent orn.
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Dinàmica:
Compt em amb t res t ipus de t arget es, cadascuna d'elles amb un símbol: "+ ", " - " i "?".
Demanem als i les part icipant s que f ormin un cercle. Després enganxem una et iquet a a l'esquena
de cada part icipant amb un dels símbols. Ells no poden veure el senyal que reben. Seguidament es
demanà que es comport in com si f ossin a una f est a (conversant , somrient , j ugant . . . ). La persona
dinamit zadora explica que cadascú t é a la seva esquena un símbol indicant la seva condició en
relació al VIH, és a dir que uns seran posit ius (+) i est aran inf ect at s pel VIH, uns alt res negat ius () i no est aran inf ect at s pel VIH, i els incert s (?) no sabran si est an inf ect at pel virus. Tot s poden
int eract uar f ent servir quat re maneres de saludar-se: encaixada de mans, abraçada, una salut ació
verbal o una salut ació gest ual.
Després d'alguns minut s de f est a, l'educador/ a demana a t ot hom que s'acomiadi i t orni a f ormar el
cercle, però apropant -se a aquelles persones a qui creuen que s'assemblen més.
S'obre la discussió sense mirar encara a quin grup pert any cadascú.
Després t ot hom ret ira la seva et iquet a i es va coment ant si s'ha conf irmat o no la suposició. Després
de les revelacions es cont inua discut int , t enint en compt e principalment com s'ha sent it cadascuna
de les persones part icipant s.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Tant es t arget es amb els símbols "+", "-" i "?" equilibradament dist ribuït s com nombre de part icipant s,
cint a adhesiva i t isores. (Annex9)
Durada:
de 30 a 45 minut s.
Observacions:
Es pot iniciar la ref lexió sobre les següent s qüest ions: com a persones inf ect ades pel VIH hem de
sent ir-nos t ract at s de manera dif erent ? Per què? Quines són les maneres de reduir el prej udici?
Font : Adapt ació. Condonéat e. Plaer sense risc. Campanya de prevenció del VIH/ sida. Consej o de la Juvent ud de España.

.......................................................
15.- REPRESENTEM
Obj ectius:
- Conscienciar els i les part icipant s ent orn els prej udicis i est ereot ips exist ent s vers les persones
que viuen amb el VIH.
- Est imular ref lexions sobre la vida de les persones VIH posit ives, considerant la manera com són
vist es i t ract ades pel seu ent orn.
- Af avorir la comunicació ent re els i les part icipant s.
Dinàmica:
Es divideix el grup en 5 subgrups. Es demana a un dels membres de cada grup que surt i de l'aula
ment re la rest a prepara una sit uació. Es poden f er servir algunes de les següent s f rases que
represent en possibles sit uacions en dif erent s àmbit s de la vida d'una persona.
1. Rol e-pl aying: Sit uació f amiliar.
- Com has pogut f er-me això?
- Ja no et considero f illa meva.
- Si et separes de mi li diré a t ot hom que et s seroposit iu.
- Jo t 'est imava. . .
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2. Rol e-pl aying: Inst it ucions administ rat ives.
- M'és indif erent .
- No et donem el visat perquè est às malalt a. No pot s ent rar al nost re país.
- No pot s passar per aquí.
- No hi hauria d'haver programes d'int ercanvi de xeringues a les presons.
3. Rol e-pl aying: Àmbit laboral.
- No puc aj udar-t e, vés a morir a casa t eva.
- Hauré de dir-ho al t eu cap.
- No t e m'apropis t ant .
- El seu CV és excel· lent , però necessit em unes proves mèdiques.
- Tot s els t reballadors de l'empresa han de passar les proves mèdiques.
4. Rol e-pl aying: Sanit ari.
- Amb la vida que port es és normal que t 'hagi passat això.
- Per què vols f er-t e la prova?
- Ho t ens molt dif ícil per rebre un t ransplant ament .
- Les visit es són pel mat í, hauràs de demanar f est a a la f eina.
- La lipodist ròf ia és per mot ius est èt ics, a sobre els haurem de pagar la cirurgia plàst ica.
- Pren-t e això.
5. Rol e-pl aying: Escola.
- No ens deixen j ugar amb t u.
- No pot s venir a aquest a classe.
- Et s un pecador.
- No est à bé ut ilit zar preservatius.
- T'ho mereixes.
- No vull seure al t eu cost at .
Un cop els grups hagin creat la sit uació hipot èt ica, es f arà ent rar a l'aula els i les part icipant s
que est aven f ora i es demanarà a cada grup que represent i la seva sit uació, i serà el o la
part icipant que s'acaba d'incorporar el personat ge que viu amb el VIH i s'enf ront a a les dif erent s
sit uacions.

Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Fulls en blanc, bolígraf s, paper amb les dif erent s sit uacions i exemples d'algunes f rases. (Annex
10).
Durada:
60 minut s.
Observacions:
Es pot començar la ref lexió demanant les persones
sit uació de discriminació.

part icipant s com s'han sent it davant la

Font : Agnès Capera i Sandra Giner.
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.......................................................
16.- I PER QUÈ NO? Negociació de preservatiu
Obj ectius:
- Pot enciar la comunicació ent re j oves amb l'obj ect iu de negociar l'ús del preservatiu masculí
i/ o femení en les relacions sexuals.
Dinàmica:
Role-playing. Represent ació d'una sit uació ent re una parella en què un dels membres vol f er servir
el preservat iu i l'alt re no. Tot s dos donen els seus argument s int ent ant convèncer l'alt ra persona de
la seva posició. Finalment han d'arribar a un acord. Tot el grup haurà de pensar argument s a f avor
i en cont ra.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Fulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
30 minut s.
Observacions:
Es pot ref lexionar sobre què és el que ha f et que un dels dos canviés d'opinió. Sigui quin sigui l'acord
f inal és import ant que t ot s dos membres de la parella es responsabilit zin de la seva decisió.
Font : JIS (Joves per la Igualt at i la Solidarit at ).

.......................................................
17.- INTERFERÈNCIES
Obj ectius:
- Analit zar les barreres que f an que no s'ut ilit zi el preservatiu masculí i/ o femení .
- Ref lexionar sobre l'ús del preservat iu masculí i/ o f emení en les relacions sexuals ent re el j ovent
d'una manera posit iva.
- Ref orçar la idea del preservat iu masculí i/ o f emení com a símbol de cura cap a nosalt res
mat eixos i cap a l'alt re.
- Treballar la planif icació de la possible relació sexual i les possibles act uacions alt ernat ives.
Dinàmica:
Es divideix a les persones part icipant s en dif erent s grups i se'ls demana que f acin dos llist at s, un
de les coses que poden int erf erir en l'ús correct e del preservat iu masculí i/ o f emení, com per
exemple el consum d'alcohol, i l'alt re de coses que podem f er per evit ar que això succeeixi. Un cop
f inalit zada la f eina es posarà en comú el t reball dels dif erent s grups.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Fulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
30 minut s.
Font : Adapt ació. Pere Font , Pere Banyeres i Rosa Mª Pérez Calvo. Orient acions per a l'educació af ect iva i sexual a segon
cicle d'ESO. Direcció general de Salut Pública.
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18. - L'UTILITZO, NO L'UTILITZO
Obj ectius:
- Analit zar les barreres que f an que no s'ut ilit zi el preservatiu masculí i/ o femení .
- Ref lexionar sobre l'ús del preservat iu masculí i/ o f emení en les relacions sexuals ent re el j ovent
d'una manera posit iva.
- Ref orçar la idea del preservat iu masculí i/ o f emení com a símbol de cura cap a nosalt res
mat eixos i cap a l'alt re.
- Treballar la planif icació de la relació sexual i les possibles act uacions alt ernat ives.
Dinàmica:
Debat . Se separa la classe en dos grups. El primer ha de t robar argument s a f avor de l'ús del
preservat iu masculí i/ o f emení com a símbol de conf iança i respect e cap a un o una mat eixa i cap
a les alt res persones. El segon ha de t robar argument s que recolzin t ot el cont rari, que def ensin
la idea que f er servir el preservat iu masculí i/ o f emení demost ra desconf iança en l'alt ra persona,
t alla el rot llo, et c. A part ir d'aquí s'ha de generar el debat .
Es pot f er mit j ançant un debat ent re les dues part s de la classe o amb una represent ació de rol epl aying.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Fulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
30 minut s.
Font : Adapt ació. Parla amb la t eva parella. Guia de prevenció de la t ransmissió del VIH per a mediadors i mediadores
j uvenils. Consej o de la j uvent ud de España.

.......................................................
19.- AMB QUI ET "LIARIES"?
Obj ectius:
- Qüest ionar els est ereot ips t é en relació al VIH.
Dinàmica:
Es divideixen els i les part icipant s en dif erent s grups i cada grup rep 6 f ot os dels animals que
apareixen al còmic. Darrere de cadascuna de les f ot ograf ies hi ha una descripció est ereot ipada de
cadascun dels animals.
Porc: Divert it , sempre f a riure.
Gos: Esport ist a, es cuida molt , at ract iu.
Gall : Molt t reballador, sap parlar molt bé.
Camaleó: Molt adapt able, sap aprof it ar les ocasions, es relaciona molt bé amb t ot hom.
Gat : At ract iu, int el· ligent .
Es t ract a de pregunt ar-los el següent : "Si t 'agradessin els nois quin t riaries per "liar-t e" sense condó".
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Fot ograf ies o nom dels animals amb la descripció est ereot ipada a la part post erior de cada imat ge.
(Annex 11).
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Durada:
30 minut s.
Font : JIS (Joves per la Igualt at i la Solidarit at ).

.......................................................
20 .- QUÈ ÉS PER A TU LA SEXUALITAT?
Obj ectius:
- Ref lexionar sobre què ent enem per "sexualitat ".
- Ent endre la sexualit at d'una manera global, com una part més de la persona.
- Veure la penet ració com una opció més dins les relacions sexuals que podem t enir.
Dinàmica:
Es divideixen les persones part icipant s en pet it s grups i es repart eix a cada grup unes t arget es
amb dif erent s conduct es que es poden dur a t erme amb la persona que ens agrada.
Les t arget es poden t enir conduct es com: compart ir sent iment s, t ocar els cabells de l'alt ra
persona, mirar-se als ulls, agaf ar la mà de l'alt ra persona, acariciar, parlar, f er un pet ó, ballar,
t enir ganes d'est ar amb l'alt ra persona, somriure pensant en l'alt ra persona, banyar-se, f regar-se,
enrot llar-se, mast urbar-se, t enir relacions amb penetració. . .
Un cop han llegit les t arget es se'ls demana que les divideixin en quines d'elles consideren que són
sexualit at i quines no i, d'aquest es, quines t enen risc de transmissió del VIH i quines no, ordenant les segons el grau de risc.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Targes amb les dif erent s conduct es escrit es (Annex 12), f ulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
De 30 a 45 minut s.
Observacions:
És import ant dest acar que t ot es les conduct es són f ormes d'expressar la sexualit at .
Font : Gemma González i Sandra Giner.

.......................................................
21.- FANTASIA SEXUAL
Obj ectius:
- Af avorir la ref lexió sobre les possibles maneres d'int roduir el preservatiu masculí i/ o femení en
les relacions sexuals a t ravés de la f ant asia sexual.
- Ref lexionar sobre les coses a les que donem priorit at en una relació sexual .
Dinàmica:
Cada persona ha d'escriure com li agradaria que hagués est at o com li agradaria que f os la seva
primera relació sexual amb penet ració. Després un volunt ari o volunt ària llegirà la seva hist òria.
Normalment ningú no sol int roduir en les seves f ant asies el preservat iu (ni masculí ni el f emení).
La idea és que el grup ref lexioni sobre per què solem prescindir del preservat iu quan f ant asiegem
sobre la nost ra relació sexual ideal. Després del debat l'educador/ a proposarà als j oves que t ornin
a escriure la seva hist òria incloent -hi el preservat iu masculí o f emení de manera que t ambé result i
romànt ic, agradable i divert it .
Espai :
Aula amb cadires.
66

D

I

N

À

M

I

Q

U

E S

Material :
Fulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
De 30 a 45 minut s.
Font : Adapt ació. Parla amb la t eva parella. Guia de prevenció de la t ransmissió del VIH per a mediadors i mediadores
j uvenils. Consej o de la j uvent ud de España.

.......................................................
22.- JO SÓC
Obj ectius:
- Ref lexionar sobre els est ereot ips f emenins i masculins.
- Ref lexionar sobre les inf luències cult urals en la nost ra manera de comport ar-nos.
Dinàmica:
El j ovent es divideix en grups de 4 o 5 persones i cada grup ha de dur a t erme una pluj a d'idees
sobre quines creu que són caract eríst iques de la f eminit at i la masculinit at relacionades amb la
sexualitat .
Les dones són. . . ; Els homes són. . .
Una vegada elaborat el llist at de les caract eríst iques s'escriurà un alt re sobre les conseqüències
que aquest es imat ges t enen per a les dones i els homes.
Finalment es posa en comú.
La idea és que apareguin les conseqüències discriminat òries que comport en aquest es imat ges i
aclarir que la masculinit at i la f eminit at són at ribucions cult urals, que no depenen del sexe de les
persones, sinó de la persona en concret .
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Fulls en blanc i bolígraf s, pissarra i guixos.
Durada:
De 30 a 45 minut s.
Font : Adapt ació. Parla amb la t eva parella. Guia de prevenció de la t ransmissió del VIH per a mediadors i mediadores
j uvenils. Consej o de la j uvent ud de España.

.......................................................
23.- ANÀLISI DE MITES
Obj ectius:
- Desmit if icar f alses creences associades a la sexualitat , al VIH i a la sida.
Dinàmica:
Es divideix el grup en subgrups de 4 o 5 persones. Després es repart eixen dif erent s mit es sobre el
VIH, la sida i la sexualit at i a part ir d'aquí es decidirà si són cert s o f alsos. Després es posa en
comú.
Exemples:
- La penet ració és la millor manera de gaudir de les relacions sexuals.

67

D

I

N

À

M

I

Q

U

E S

- Mast urbar-se molt és perj udicial i desenvolupa els músculs en excés.
- Les noies es mast urben menys que els nois.
- La primera vegada que es t enen relacions sexuals amb penet ració vaginal a la noia li f a mal i
sagna (parlar de l'himen i del concept e de virginit at ).
- Fer servir el preservatiu femení i masculí alhora augment a la prot ecció.
- El VIH es pot t ransmet re pels pet ons.
- Les persones inf ect ades pel VIH es poden reconèixer pel seu aspect e.
- És el mat eix una persona amb VIH que una malalt a de sida.
- ...

Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Targes amb els dif erent s mit es escrit s (Annex 13), f ulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
60 minut s.
Font : JIS (Joves per la Igualt at i la Solidarit at ).

.......................................................
24.- IDENTITAT SEXUAL
Obj ectius:
- Aclarir concept es al volt ant de l'orientació sexual , t ot abordant t emes com l'homosexualitat .
Dinàmica:
Dividim el j ovent en grups de 4 o 5 persones. Es repart eixen dif erent s mit es sobre el t ema de
l'orient ació sexual i han de decidir si són cert s o f alsos. Després es posarà en comú amb el gran grup.
Exemples:
- A t ot s els gais els agraden t ot s els nois.
- A t ot es les lesbianes els agraden t ot es les noies.
- Els gais son ef eminat s i les lesbianes "marimachos".
- Quan una persona reconeix que li agrada algú del seu mat eix sexe canvia la seva personalit at .
- Si m'agraden t ant els nois com les noies és perquè no m'at reveixo a "sort ir de l'armari".
- Les persones homosexuals t enen més risc d'inf ect ar-se pel VIH.
- ...
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Target es amb els dif erent s mit es escrit s (Annex 14), f ulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
60 minut s.
Font : JIS (Joves per la Igualt at i la Solidarit at ).
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25.- L'HOSPITAL DEL MÓN
Obj ectius:
- Sensibilit zar el j ovent pel que f a a la realit at social que envolt a les persones que viuen amb el
VIH/ sida a dif erent s part s del món.
- Conscienciar el j ovent sobre les dif erències ent re el nord i el sud.
Dinàmica:
Es divideix el j ovent en t res grups. El primer f ormat per 4 o 5 nois i noies, que seran ciut adans del
nord, un segon grup de t ambé uns 4 o 5 vest it s amb bat a blanca, que seran el personal sanit ari i
prof essional de mult inacionals f armacèut iques, i un t ercer grup que serà la maj oria i represent à
els ciut adans del sud.
En una t aula sit uada en un dels racons de l'aula es col· locaran dif erent s i abundant s caixes que
represent en medicació, got s, begudes, sucs, aigua, t ot es les cadires, coixins. . . t ot en grans
quant it at s. L'alumnat pert anyent al grup del nord es posicionarà al volt ant d'aquest a t aula.
Al cent re de l'aula es col· locarà en una f ilera de t aules el personal f armacèut ic amb les seves bat es
blanques.
Al racó cont rari al del nord es col· locarà la rest a dels i les part icipant s, pert anyent s al grup de
ciut adans del sud, bast ant j unt s.
Començarà la dinàmica i les persones del nord se sit uaran còmodament a les cadires bevent el que
els vingui de gust , i aniran prenent els product es que les persones del grup f armacèut ic els vagin
donant . La gent que represent a les mult inacionals f armacèut iques s'encarregarà d'anar creant més
medicament s (obriran nous sucs, provaran de f er alguna combinació de sucs) per a les persones del
nord i les aj udaran a est ar còmodes.
Abans de donar qualsevol beguda a les persones del nord l'hi f aran provar a la persona del sud que
vulguin, i si és bona of eriran la rest a del product e al nord.
Les persones del sud poden demanar cadires i begudes a les persones del nord, i aquest es els poden
donar alguna cadira que els sobri o alguna beguda que no els agradi.
La sessió acaba quan els del nord hagin begut t ot el que els vingui de gust i el personal f armacèut ic
hagi provat la qualit at de t ot s els product es.

Espai :
Aula amb cadires i t aules.
Material :
Got s, caixes de cart ró, dif erent s begudes (sucs, ref rescos, aigua. . . ), coixins, f ulls en blanc,
bolígraf s i bat es blanques.
Durada:
De 90 a 120 minut s.
Observacions:
És import ant que reservem t emps per a l'avaluació i el debat ref lexionant sobre dif erent s aspect es:
Com s'han sent it ? S'han organit zat al sud? Per què? S'han solidarit zat des del nord? Com s'ha
comport at el personal f armacèut ic?
Es podria proposar la preparació d'una obra de t eat re sobre el t ema.
Font : JIS Adapt ació del berenar del món.
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26.- QUÈ M'AGRADA I PER QUÈ.
Obj ectius:
- Sensibilit zar el j ovent pel que f a a la gestió de plaers i riscos del consum de substàncies.
- Facilit ar a la gent j ove la capacit at d'expressar i ref lexionar sobre les seves decisions.
Dinàmica:
Es divideixen les persones part icipant s en pet it s grups i es dóna a cada grup una represent ació d'imat ges. Cada
grup t indrà una sèrie dif erent d'imat ges, unes 30 en t ot al.
Cada grup decidirà què de posit iu i agradable i què de negat iu represent a cada imat ge, què els f a sent ir i per
què, t ot argument ant la seva decisió. Finalment , cada grup exposarà la seva decisió explicant els seus
argument s i generant el debat .
En una segona part es ref lexionarà sobre el consum de subst àncies seguint el mat eix procés de ref lexió i t enint
en compt e la gest ió de plaers i riscos.
Espai :
Aula amb cadires.
Material :
Target es amb les dif erent s imat ges (dibuixos o f ot ograf ies), f ulls en blanc i bolígraf s.
Durada:
De 45 a 60 minut s.
Observacions:
Les imat ges poden represent ar, per exemple, els següent s obj ect es: xocolat a, galet es, sol, pluj a, núvols,
t isores, pega, bolígraf , calculadora, f lors, munt anyes, f àbriques, f um de les f àbriques, abrics de pell. . .
Per a la segona part seria convenient f acilit ar al j ovent la inf ormació necessària sobre els
ef ect es i la gest ió de plaers i riscos de les subst àncies que plant egin. ( www. energycontrol. com).
Font : Desconeguda.
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Mat erial educat iu result at de la selecció de còmics present at s al 1r i 2n cert amen
de còmic sobre la sida organit zat s per JIS.
La guia est à pensada per ser una eina adreçada a prof essionals que t reballen amb
el j ovent per t al d'abordar el t ema de la sexualit at i la prevenció del VIH/ sida.

