Convivència i èxit educatiu
L’educació afectiusexual

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) “sexualitat sana és la integració harmònica
dels elements somàtics, intel·lectuals, emocionals i socials de l’ésser sexuat de manera que
d’ella se’n derivi l’enriquiment i el desenvolupament de la persona humana, la comunicació i
l’afecte” (1975). La sexualitat forma part de les nostres vides i ens constitueix com a éssers
sexuats des del moment del naixement, per aquest motiu és tan important una educació
integral que la inclogui.
Segurament moltes mares, pares, familiars, professores, professors i altres professionals que
treballen amb infants i adolescents estarien d’acord amb aquestes afirmacions. Les dificultats
probablement sorgeixin en plantejar respecte de l’educació afectiu sexual, qui n’ha d’assumir
la responsabilitat, com caldria fer-ho, a partir de quina edat, en quins contextos, etc.
I és que, malauradament, per a moltes persones adultes el tema produeix certa incomoditat,
sigui per influència de certes creences religioses, per la censura i invisibilització de la sexualitat
a l’àmbit familiar, perquè la informació institucional rebuda ha tingut un caràcter mèdic o
biologicista i pels molts prejudicis implícits als models relacionals rebuts a través del cinema, la
literatura o la televisió.
Tanmateix, precisament per aquestes circumstàncies, resulta necessari que totes les persones
implicades en l’educació de nenes, nens i adolescents puguem sentir les idees de persones que
fa temps que hi treballen, parlar obertament dels nostres dubtes i temors, contrastar els
nostres punts de vista, expressar les nostres opinions i els nostres desitjos.
La qualitat de les nostres vides depèn en gran mesura de la satisfacció generada en la relació
amb la nostra pròpia persona i amb les altres. La comunicació, el plaer i el coneixement en un
marc relacional positiu, respectuós, responsable i equitatiu ofereixen oportunitats de
creixement i enriquiment.
Si pensem que s’ha d’abordar l’educació afectiu sexual de manera sistemàtica i intencionada
per afavorir el desenvolupament integral de les noves generacions, les nostres reflexions
individuals i col·lectives poden representar un important pas per avançar, tot tenint en compte
que no hi ha una única manera de fer les coses correctament. L’enfocament de l’educació
afectiva i sexual té a veure amb la nostra manera de ser i estar en el món, amb el model de
societat que volem, amb la nostra biografia i les nostres experiències.
Per aquest motiu, el fet de poder contrastar les diverses perspectives d’aproximació a la
sexualitat i a l’educació i de pensar en el ben superior dels infants, ens convida a trobar-nos
per pensar i compartir en aquesta jornada, preveient que podrà ser de moltes maneres
excepte avorrida.
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