PREGUNTES I RESPOSTES sobre
sexualitat per a pares i
mares
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Com i quan parlar-ne?
Com parlar de sexualitat amb els fills
Com ajudar als adolescents a conèixer als altres?
Sexualitat i adolescents: quan parlar-ne?
Com podem parlar d’amor i sexe amb els nostres fills?
Sexualitat i adolescents, què els hi hem de dir?
Com és la sexualitat en l’adolescència?
Com parlar amb els més petits de la família de
l’homosexualitat?
Què difícil és parlar de sexe amb els fills!
Parlar-los de sexualitat
El cos
M’han vist despullada?
Com hem de reaccionar si la filla petita es toca la
vulva?
Com parlar de la menstruació als fills?
Què és la pubertat retardada?
Què és la pubertat precoç?

L’amor i el sexe
L’amor i el sexe
L’avortament
Què suposa avortar?
L’homosexualitat
Com dir a la família que sóc homosexual?
Què és l’homosexualitat?
Per què s’ha de parlar de l’homosexualitat als nens?
Com parlar de l’homosexualitat als nens?
Mama, papa, què és un homosexual?
Prevenir l’homofòbia amb l’educació: això comença a casa
La relació nois i noies
Què fem quan el nostre fill comença a sortir en parella?
El primer amor
La sexualitat des del moment de néixer
Què és i com es construeix la identitat sexual?
Papa, mama, què feu?
La violació
Què és l’abús sexual infantil i com reaccionar-hi?
CONTES
Sexualitat
La gelosia i l’enveja
La litosfera
Marilyn a l’ascensor
Orquídies blanques

Parlar de marranades
BIBLIOGRAFIA
Sexualitat
Lo más cerca posible. Bases para una educación afectiva
y sexual sana.
Salud y sexo. Humanizar la sexualidad
PARLEM AMB…
Sexualitat
Els adults hem de replantejar-nos moltes coses sobre la
nostra manera de viure i de concebre la sexualitat
La sexualitat a partir dels 60 anys és plaent, reposada
i impregnada de contingut emocional
Sexualment estem tots molt mal educats
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