Direcció de Promoció de la Salut
Avaluació i Mètodes d’Intervenció

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’ha fet una revisió dels programes d’educació
afectiva i sexual dirigits a joves, sense cost econòmic i on line de la nova web de SIDA STUDI
http://salutsexual.sidastudi.org
S’ha volgut comprovar el grau de compliment d’aquests programes en relació a diferents
criteris de qualitat pre establerts, per tal de poder recomanar al professorat i/o professionals
interessats aquells programes valorats com de major qualitat i disponibles online.
Entre els materials sobre educació afectiva i sexual disponibles en la web de SIDA STUDI, es
van seleccionar els programes sobre informació i formació dels joves. Es van obtenir 80 i 164
respectivament. Sobre aquests es van aplicar els criteris d’exclusió: editats abans de 2005;
idioma diferent a català o castellà; dirigits a famílies; no disponibles online; no aplicables en el
medi escolar; no permeten ser desenvolupats pel professorat a l’aula; amb versions anteriors o
problemes de copyright, amb un enfocament només preventiu o només centrat en la
diversitat sexual, no dirigit a l’educació obligatòria; que no incloguin diversitat sexual, cultural i
de gènere.
Els programes que van passar aquesta criba, es van valorar segons els criteris: qualitat del
disseny (basar‐se en un model teòric, incloure la participació de l’alumnat, aplicable en
diferents àrees); qualitat de la intervenció (4 o més sessions, implementació setmanal, amb
activitats d’aula i entorn, implementació familiar i activitats interactives); qualitat dels
continguts (inclou continguts recomanats per Standars for Sexuality Education in Europe, WHO
Regional Office for Europe and BzgA) i qualitat de l’avaluació documentada.
Dels 244 programes revisats (2004‐2014), 11 van passar els criteris d’exclusió. Un 90,1% dels
programes revisats van obtenir una valoració de qualitat del disseny alta (10/11); un 36,3% van
obtenir una qualitat d’intervenció alta (4/11). Respecte a la qualitat de continguts per grups
d’edat, entre 9 i 12 anys d’edat un 80% dels programes (n=5) obtenen una qualitat alta; entre
12 i 15 anys (n=9) un 33,3% i per a >15anys un 54,5% obté una qualitat de continguts alta.
Respecte a l’avaluació, un 27,2% (n=3) dels programes revisats obtenen un nivell de qualitat
alt.
Es van identificar 3 programes que mostraven una qualitat alta en tots els criteris valorats
(disseny, intervenció, continguts i avaluació).
En base a la revisió realitzada, es conclou que existeixen a la web de SIDA STUDI programes
online i sense cost econòmic sobre educació afectiva i sexual d’elevada qualitat, que poden ser
útils per al professorat i altres professionals. Concretament, hi ha 3 programes que mostren
alta qualitat en tots els paràmetres valorats (programes número 1,7, i 8 de la taula adjunta).
Pròximament es publicarà en forma d’article científic tota la informació relativa a aquesta
revisió.
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Taula . Programes inclosos en la revisió sobre programes pedagògics d’educació afectiva i sexual dirigits a joves i accessibles online
(2004‐2014).
Núm.
PROGRAMA

NOM

AUTORS; ANY

POBLACIÓ DIANA

Núm.
SESSIONS

EVALUACIÓ
documentada

12‐16 anys

13 aula
1 entorn

Sí

Programa íntegre: 12‐16
anys Aplicació
SEXUMUXU: 14‐17 anys (3
ESO‐ 1batxiller)

9 aula
0 entorn

Sí

1

‘Ni ogros ni princesas’

LENA, A., GONZÁLEZ, A., FERNÁNDEZ,
A., BLANCO, A., FERNÁNDEZ, A.,
SUÁREZ, A., SILVA, E., RUBIO, M.,
MIER, M., 2007

2

‘Programa de integración de la
educación sexual en el sistema
educativo’

GÓMEZ, J., PINEDO, J., 2012

‘Formación en sexualidad, afectividad
y genero’

Ministerio de Educación República de Chile, 2013

6‐12 anys
12‐18 anys

20 aula
0 entorn

No

‘¿Y tú que sabes de eso? Manual de
educación sexual para jóvenes’

INFANTE, A., PARÍS, Á., FERNÁNDEZ, L., PADRÓN,
M., 2009

10‐19 anys

60 aula
1 entorn

No

‘XX Técnicas grupales para el trabajo
en sexualidad con adolescentes y
jóvenes’

RAMOS, V., 2011

10‐19 anys

20 aula
0 entorn

No

3

4

5

6

‘Educación sexual y mediación’

GARCÍA RUIZ, M., 2004

10‐19 anys

47 aula
0 entorn

7

‘Parlem‐ne; no et tallis!’
(Itinerari 1)

JUÁREZ, O i DIEZ, E., 2012

>13 anys

6 aula
1‐5
entorn

Sí

8

‘Parlem‐ne; no et tallis!’
(Itinerari 2)

JUÁREZ, O i DIEZ, E., 2012

>13 anys

4 aula
1‐5
entorn

Sí

‘Des‐ enredando la sexualidad: Guía
para facilitadores y facilitadoras’

Plan Internacional Programa de Colombia, 2006

9‐12 anys
12‐18 anys

12 aula
0 enton

No

‘Promocionando la salud sexual desde
el aula: Un programa de mínimos
para la enseñanza secundaria’

ENCAJE, S., ESTEBAN, T., MIQUEO, P., ORMAETXEA,
K., 2006

13‐16 anys

38 aula
2 entorn

Sí

‘Sexpresan’

Colectivo Harimaguada (España), 2007

12‐16 anys

23 aula
online
0 entorn

Sí

9

10

11

Any: darrera data dedició.
Sessió: activitat d’aprenentatge que el docent imparteix, organitzada i dissenyada en base al programa, portada a
terme en un espai limitat duna durada aproximada de 50 minuts.
Avaluació: revisió documentada sobre lʼ avaluació del programa.
SÍ: existeix avaluació documentada del programa. NO: no existeix avaluació documentada del programa.
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