
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROXECTO MELIBEA 

 

LIÑA 2: SESIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN PARA AS FAMILIAS. 

Co obxectivo de ampliar o nivel de intervención educativa e apoiar ás persoas que conviven  co alumnado a tratar 

a temática da sexualidade e tela en conta de forma transversal na educación exercida dende os fogares. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN E XUSTIFICACIÓN: 

As cuestións de sexualidade e xénero representan un obxectivo social que non podemos eludir. Pero as demandas 

sociais non son habitualmente acompañadas por avances lexislativos. É urxente a necesidade de mudar o 

plantexamento institucional para que o currículo sexual exista e resposte ás necesidades sociais actuais. 

Segundo a ONU todas as persoas deben ter acceso a unha educación sexual de calidade. Pero a actual lei de 

Educación (LOMCE, 2012) non contempla a educación sexual dentro do seu currículo en ningunha comunidade 

autónoma. Non foi ata a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de Maio, da Educación (LOE) cando se fixo unha aposta mais 

notoria sobre contidos relacionados coa Educación Afectivo Sexual. A Lei Orgánica 8/2103, do 9 de Decembro, 

para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) , volta a insistir na introdución dentro dos centros educativos de 

determinados valores como a liberdade e a tolerancia para fomentar o respecto e a igualdade e, así, conseguir 

unha sociedade mais xusta. 

É necesario que a escola favoreza o desenvolvemento de todas as dimensións do alumnado, traballando 

afectividade e emocións, e fomentando a creación de vínculos que favorezan as relacións entre iguais; que 

permita coñecer mellor as demais persoas e a un/unha mesmo/a promovendo a construción da súa propia 

identidade. 

O principal obxectivo é fomentar unha sexualidade positiva, saudable. Sen reducila a unha mera prevencións de 

riscos ou asociándoa con relacións sexuais exclusivamente xenitais ou coitais, senón unha sexualidade e unha 

erótica mais globais. 

 

 



FORMATO: 

Con este proxecto, preténdese acadar unha educación sexual de calidade na que se teña en conta o proceso de 

aprendizaxe e evolutivo do alumnado. Por este motivo, proponse un proxecto integrador onde considerar as 

diferentes idades e aumentar o tempo de intervención por cada grupo tendo en conta o que se viña realizando 

ata o momento. 

Nesta ocasión, durante o curso 2018-2019 lanzarase para os grupos de 5º e 6º de Primaria. Pareceunos 

interesante e necesario arrancar con estes grupos que se atopan no limbo, rematando o colexio e a piques de 

entrar nos institutos, e  que en poucas ocasións teñen a oportunidade de recibir charlas sobre sexualidade. 

Con motivo de establecer redes entre os contextos educativos nomeados e o entorno familiar, planifícase a 

realización de sesións informativas para as familias do alumnado. Desta maneira, o alumnado recibirá unha 

educación sexual por parte do contexto máis próximo alcanzando así unha atención integral á vivencia da propia 

sexualidade. 

Por que Educación Sexual? Porque somos seres sexuados, e non podemos deixar de selo. Pero o sistema 

educativo non contempla esta característica da humanidade no seu currículo, e ás familias atopan moitas dúbidas 

de como abordar esta temática. Privarnos de certa información e coñecementos non fai que as nosas crianzas 

deixen a sexualidade de lado, senón que non poidan desfrutar dela dun xeito saudable. A Educación Sexual debe 

ser unha parte mais da nosa Educación. 

Por que varias sesións? Para que a educación sexual sexa mais produtiva. É imposible abarcar un tema tan amplo 

como a Sexualidade nunha sesión dunha hora ou dúas. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Estas reunións realizaranse nos centros educativos de referencia nun espazo onde poder establecer un ambiente 

cómodo e amable para as persoas asistentes. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

1 sesión de dúas horas ao mes ao longo do curso (de febreiro a xuño). Impartiranse en horario de tarde a convir 

entre o centro e a organización do proxecto. 

 

PERSOAS DESTINATARIAS: 

- Familias do alumnado do centro.  

 

 



ALGÚNS DOS NOSOS OBXECTIVOS: 
 
- Coñecer os aspectos fundamentais da sexualidade humana. 

- Mellorar a comunicación intrafamiliar. 

- Desmitificar a sexualidade. 

- Valorar a importancia dunha educación sexual positiva para a eliminación de situacións de abuso. 

- Proporcionar ferramentas ás familias para: 

- Aprender a falar de sexualidade coas súas fillas e fillos. 

- Fomentar unha autoestima positiva no alumnado. 

- Potenciar que o alumnado respecte o propio corpo e o das demais persoas. 

- Facilitar a formación saudable da identidade das crianzas. 

- Aprender a respectar a diversidade sexual no contexto familiar. 

- Defender unha perspectiva de igualdade e equidade dentro do entorno familiar. 

- Aumentar o bo trato nas relacións. 

 

CONTIDOS CONCRETOS: 

As temáticas a traballar serán: 

- O feito sexual da humanidade. 

- A perspectiva de xénero e equidade. 

- A expresión da sexualidade. 

- A diversidade sexual nos diferentes contextos da vida do alumnado. 

- O fomento dunha autoestima positiva e o apoio para o desenvolvemento da identidade. 

- Como falar de sexualidade coa miña filla ou fillo. 

- O consentimento e o bo trato. 

En base a unha planificación previa, as sesións poderanse adaptar en función das necesidades e intereses 

específicos das familias tendo en conta que a realidade de cada centro é diferente e as familias participantes 

tamén. 

 
METODOLOXÍA: 
 
A metodoloxía será aberta e participativa: Buscamos que o tempo no que as familias se reúnen sexa produtivo 

para aprender dun xeito activo e dinámico. Isto provoca que os coñecementos se vivan dun xeito empírico e se 

consoliden máis facilmente para trasladalos ao contexto familiar. 

Deseño curricular aberto e flexible: As necesidades dos centros escolares e dos contextos familiares son moi 

distintos, por iso, pensamos que é necesaria a adaptación da planificación previa para poder atender ás 

demandas e necesidades específicas. 

A perspectiva de xénero como base: Pensamos que non se pode realizar unha educación sexual de calidade sen 

ter en conta esta perspectiva. Toda a programación levarase a cabo cunha linguaxe inclusiva e positiva e 

fomentarase a socialización non diferenciada no contexto familiar. 



ACTIVIDADES: 

Para comezar, realizarase unha presentación dinámica para que as familias creen un grupo de traballo positivo e 

con interese en compartir e participar o tempo que pasen xuntas. 

En cada sesión realizarase unha breve exposición da temática e se acompañará de dinámicas para a maior 

comprensión e co obxectivo último de aprender ferramentas para a educación sexual nos fogares. 

Sempre se lle dará un espazo amplo ao debate grupal e as dúbidas que poidan ter as familias. 

Para finalizar se lles pedirá unha pequena avaliación na que poderán apuntar dúbidas máis persoais ou que 

queiran plantexar de xeito privado para tratalas na seguinte sesión. 

 
 

 
 

Moitas grazas pola atención. 

 

 

 


