
L’acompanyament a
la sexualitat infantilla sexualitat infantil
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Aspectes generals

� Som essers sexuats
� La sexualiat no només té a veure amb la 

genitalitat i la reproducció
� L’observació de les conductes sexuals es donen � L’observació de les conductes sexuals es donen 

en molts àmbits
� L’actitud enfront a la sexualitat és el que més

compte
� Eduació sexual com a prevenció de l’abús

infantil
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Desenvolupament psicosexual 
segons Freud

� Etapa oral (0-1,5 anys de vida)
� Etapa anal (1,5-3 anys de vida)
� Etapa fàlica (3-6 anys de vida)
� Etapa de latència (6-12 anys de vida)
� Etapa genital (12 anys-
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Trets evolutius fins als 2 anys

� Anatomia sexual del bebé ja definida
� Exploració del cos inclosos els genitals
� Es comença a desenvolupar l’identitat sexual� Es comença a desenvolupar l’identitat sexual
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Trets evolutius dels 2 als 6

� Curiositat per les diferències corporals
� Comencen a desenvolupar sentiments positius o 

negatius cap al propi cos
� Primeres preguntes sobre sexualitat
� Identitat sexual
� Exhibicionisme
� Aprenen a masturbar-se
� Jocs sexuals
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Masturbació

� No te contingut eròtic ni és finalista
� Masturbació “excesiva”
� El que importa són les actituds i reaccions que � El que importa són les actituds i reaccions que 

tenim enfront a la masturbació. No la 
masturbació en sí
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El joc sexual

� Jocs d’imitació, jocs d’exploració i jocs que 
impliquen plaer sexual

� Que els dos infants hi vulguin jugar
� Que els dos s’ho passin bé
� Que siguin d’edats similars o estiguin en 

moments evolutius similars.
� Respectar-se el propi límit sense demonitzar el 

joc
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Aspectes a tenir en compte

� Les ereccions són estímul/resposta
� Anomenar les coses pel seu nom
� És important que les mostres de carinyo siguin� És important que les mostres de carinyo siguin

les mateixes per nen que per nena
� Identitat sexual vs. Orientació del desig
� La sexualitat queda en l’àmbit de la intimitat
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Com acompanyar

� Quina mirada posem a la sexualitat
� Crear un clima de confiança
� Ni premi ni càstig

Respectant la seva intimitat� Respectant la seva intimitat
� Acompanyar l’assertivitat
� Donar espai a que les coses passin
� Som un referent
� Respectant les nostre limitacions
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Moltes gràcies
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