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Anglès: Studies on sex education, such as the training of students and teachers in this area, show the low level of 

priority given by governments. For this reason, some initiatives such as the creation of the SexEdu 

application ensure that adolescents reach these competences through a more practical and closer way, 

such as the mobile phone. This application is the result of the study of the implementation of sex education 

programmes and the benchmarking of the applications found on the market. 

Estudios sobre la educación sexual, como la formación de los alumnos y profesores en este ámbito, demuestran 

el bajo grado de prioridad de los gobiernos. Por ello, algunas iniciativas como la creación de la aplicación SexEdu 

velan porque los adolescentes alcancen estas competencias a través de una vía más práctica y cercana, como es 

el teléfono móvil. Esta aplicación es el resultado del estudio sobre la implementación de programas sobre la 

educación sexual y el benchmarking de las aplicaciones que se encuentran en el mercado. 

Estudis sobre l’educació sexual, com la formació dels alumnes i professors en aquest àmbit, demostren el 

baix grau de prioritat dels governs. Per això, algunes iniciatives com la creació de l’aplicació SexEdu vetlla 

perquè els adolescents assoleixin aquestes competències a través d’una via més pràctica, com és el telèfon 

mòbil. Aquesta aplicació és el resultat de l’estudi sobre la implementació de programes sobre educació 

sexual i un benchmarking de les aplicacions que es troben el mercat. 

SexEdu: a phone application about sex education in Catalonia in order to combat the lack 

of information for young people between 13 and 18 years of age 

SexEdu: una aplicación mòbil sobre educación sexual en Catalunya para combatir la falta 

de información de los jóvenes de entre 13 y 18 años 

SexEdu: l’aplicació mòbil sobre educació sexual a Catalunya per a combatre la manca 

d’informació dels joves d’entre 13 i 18 anys 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 
L’educació és un fet imprescindible pel desenvolupament i creixement de 

les persones. El dret al seu accés es troba reconegut a la Constitució Espanyola 

de 1978 i que, segons el segon apartat de l’article 27, “tindrà com a objectiu el 

complet desenvolupament de la personalitat en el respecte als principis 

democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals”. L’educació sexual 

va ser esmentada per primera vegada l’any 1990, a la Llei Orgànica 1/1900, del 

3 d’octubre de l’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE). Amb els 

constants canvis de Govern entre el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer 

Espanyol, aquesta branca de l’educació no ha acabat d’implementar-se tal i com 

s’havia proposat des d’un principi. 

 
Segons un estudi realitzat a nivell nacional per un grup de recerca de la 

Universidad de Vigo (Martínez, Carracedo et al, 2012) sobre l’abordatge de la 

implementació de l’educació sexual en tots els nivells educatius excepte 

l’universitari a Espanya, s’ha conclòs que la meitat del professorat no ha tractat 

l’educació sexual en l’àmbit educatiu. Partint de la base que els llibres de paper 

es continuen basant en el model androcèntric, és evident que això comporta a la 

perpetuació dels rols tradicionals de gènere. (Pellejero & Torres, 2011). A més, 

el mateix percentatge de professorat exposa que aquest tema no és plantejat 

com una prioritat en els centres educatius i, un 60% que no disposen dels 

recursos mínims per tal de dur a terme una tasca educativa d’aquest tipus. 

 
Degut a la manca de recursos i la desigual distribució d’aquests comporta 

que la societat no estigui formada en una sèrie de competències bàsiques per a 

la vida de les persones. L’educació sexual engloba en ella mateixa el respecte 

cap a les diferents orientacions sexuals, la sexualitat i els seus mètodes 

anticonceptius, les malalties o Infeccions de Transmissió Sexual i la reproducció, 

entre d’altres. Per això, tenir accés a una educació sexual integral permet als 

joves a prendre decisions conscients, saludables i respectuoses sobre les 
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relacions, el sexe i la reproducció. Així doncs, normalitzar-ho és clau per 

aconseguir una societat més igualitària. 

 
Aquest treball neix de l’experiència personal en la qual es va poder viure 

d’a prop la falta de recursos de l’àmbit sanitari en termes d’educació sexual a 

una ciutat catalana. A més d’aquesta experiència, gràcies a la formació rebuda 

els últims anys sobre Estudis de Gènere ha despertat en l’autora un especial 

interès en allò relacionat amb la sexualitat i la perspectiva de gènere. 

 
D’aquesta manera neix SexEdu, una plataforma digital en format 

d’aplicació mòbil que dona solució a aquesta manca d’informació. La seva 

creació està pensada amb l’objectiu d’apropar aquesta matèria tant als joves com 

als professors dels centres educatius. Amb el consum individual dels joves i amb 

la implementació d’aquesta aplicació com a eina educativa a les aules, es pretén 

que es posi en manifest la prioritat dels governs en aquesta matèria. 

 
El treball es divideix en un marc teòric que ofereix una visió global del 

panorama sobre la implementació de l’educació sexual en diferents països, 

destacant Espanya i el territori català. I, d’altra banda, un marc metodològic que 

com a resultat final té un prototip d’aplicació mòbil. El procés metodològic que 

s’ha fet servir pel seu disseny ha estat la realització d’un benchmarking sobre les 

aplicacions mòbils que es troben al mercat i la interpretació d’una enquesta feta 

a joves estudiants d’entre 13 i 18 anys. 

 
L’aplicació ofereix en cinc seccions una sèrie de continguts i serveis que 

permeten el desenvolupament dels joves com a membres d’una societat 

igualitària. Així doncs, l’objectiu principal d’aquest projecte és aconseguir 

promoure una educació sexual basada en els valors de la igualtat, diversitat, 

rigorositat i ètica a través d’un recurs completament diferent al que s’acostuma a 

veure. 
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El fet de que aquests temes siguin tabú, posen en manifest que la ètica 

tradicional té encara molt de pes. Sovint, els joves es troben en situacions 

incòmodes, on no poden gaudir lliurement d’ells mateixos i de la seva sexualitat. 

Per això, la manca d’educació sexual està sent substituïda per una pornografia 

molt estesa per Internet on sovint les conductes o actituds que es mostren són 

masclistes o denigren a la dona, fet que pot comportar a l’imaginari del qui la 

consumeix. És per això que hem de vetllar per una societat transparent, lliure de 

prejudicis i competents en temes socials i culturals. 
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2. MARC TEÒRIC 

 
 
 

2.1. Concepte de la sexualitat en el context de l’Educació Sexual Integral 

 
 

La sexualitat és un concepte molt ampli i difícil de definir. Per això, són molts 

els experts especialitzats en les branques de la salut i, en concret, sexologia que 

han debatut al llarg del temps sobre aquest terme i relacionats amb la sexualitat. 

(Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, 

2000; OMS, 2006a). 

 
El concepte sexualitat pot variar segons el context social i cultural en el qual 

es desenvolupa. I, per tant, pot tenir interpretacions diverses. Abans d’establir 

una definició final, veurem què és la sexualitat per a diferents pensadors i quins 

paràmetres fan servir per a definir-la: 

 
Segons l’historiador anglès Jeffrey Weeks (2011), la sexualitat és una 

construcció social ja que no només es basa en les necessitats biològiques de les 

persones. Es configura en funció de les pràctiques individuals, els valors i les 

normes culturals. Per això, la sexualitat és canviant amb el pas del temps. D’altra 

banda, Michel Focault (1993) considera que també té en compte el significat 

individual i social que es dona en les relacions interpersonals i sexuals. De tal 

manera que es converteix en una experiència completament subjectiva que ha 

de dur-se a terme amb una completa intimitat i privacitat. 

 
El fet de que aquest concepte variï en funció del context social i cultural en el 

qual es desenvolupa, influeix directament en la manera com es viu, tant en les 

diferents cultures com dins d’elles mateixes. Algunes societats que aparentment 

són més avançades realment no ho són i són pocs els països que tenen la 

suficient informació i orientació que els permeti desenvolupar aquesta educació. 

És per això que en algunes societats pot arribar a considerar-se un tabú. De fet, 

alguns estudis de l’ESI ometen o no inclouen alguns temes rellevants com la 
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menstruació, la masturbació, les ITS o les prevencions de l’embaràs, sinó que 

només fan un repàs genèric sense entrar en detall (UNESCO 2015a). 

 
Silenciar aquest tipus de temes o no poder parlar-ne obertament pot 

contribuir a l’estigma, la ignorància i la vergonya dels membres de la societat, 

sobretot aquelles societats més oprimides. Fins i tot, comporta a la reiteració de 

conductes socials perjudicials. Per exemple, no parlar sobre la menstruació o 

l’embaràs pot generar un malestar a les dones que precisen d’aquesta informació 

i pot acabar afectant de manera negativa en el seu desenvolupament com a 

dones i membres d’una societat. 

 
En conclusió, basant-nos en les definicions de Weeks i Focault, es pot dir que 

la sexualitat és aquell concepte que engloba la vessant biològica i de relacions 

interpersonals de les persones tenint en compte el context polític, geogràfic i 

cultural on creixen. 

 
La sexualitat és un aspecte més en la vida de les persones i, sovint, requereix 

d’eines educatives per tal que el coneixement sobre aquesta arribi a tothom. 

Aquest és el paper que té l’educació sexual integral, que segons la International 

Planned Parenthood Federation (IPPF) es defineix com “la intervenció educativa 

per a millorar coneixements, actituds i habilitats en set àmbits: la salut sexual i 

reproductiva, la ciutadania sexual, la violència, el plaer, les relacions, el gènere, 

la diversitat i la diversitat”. Alguns documents publicats per la UNESCO o la 

UNFPA tenen en compte l’edat dels joves i la importància dels professionals de 

l’educació com a partícips dels creixement d’aquests. 

 
Pel que fa a l’àmbit jurídic, els marcs jurídics dels governs i el tracte de la 

sexualitat com a tabú o com a fet no primordial són dos factors que provoquen 

una baixa eficàcia de l’ESI tant en termes de difusió com de pràctica. L’absència 

de marcs jurídics que tinguin en compte l’educació sexual en les escoles és degut 

a l’oposició per part dels governs. Per tal de que sigui acceptada l’ESI i inclosa 

en l’agenda internacional, es requereix entendre el per què d’aquesta resistència 
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i justificar el motiu de la seva necessitat d’implementació. Demostrar la 

importància del seu coneixement i llisons a través de dades quantitatives sobre 

les necessitats dels joves de tenir coneixement sobre el VIH, les ITS o l’embaràs, 

la violència de gènere i l’explotació, entre d’altres, és primordial per a justificar 

aquesta necessitat. 

 
 

2.2. Implementació de la Educació Sexual Integral 

2.2.1.  Implementació de la ESI a nivell mundial i el paper de la UNFPA 

L’aplicació del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo de l’any 1994 va posar sobre la taula l’educació 

sexual amb l’objectiu de promoure el benestar entre els adolescents a nivell 

mundial. En aquest, insta als governs i a les Organitzacions No governamentals 

(ONU) que facilitin la informació necessària a les escoles i a nivell comunitari per 

a que es pugui aplicar (UNFPA, 2014). Amb això, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) va crear el document Directrices operacionales del 

UNFPA para la educación integral de la sexualidad: Un enfoque basado en los 

derechos humanos y género del qual es parlarà en aquest apartat. 

 
Aquest òrgan forma part de la ONU i té com a objectiu principal abordar 

totes aquelles qüestions sobre el desenvolupament de la població quant a la 

salut reproductiva i la igualtat de gènere en més de 150 països. A més, posa el 

focus en la part de la població que, sovint, té menys drets com són les dones i 

els joves. El seu objectiu principal és treballar per a garantir que tots els 

embarassos siguin desitjats, que tots els parts siguin segurs i que els joves 

puguin desenvolupar el seu potencial. Per a fer-ho, ha dut a terme anàlisis en els 

països membres per a proporcionar dades reals actualitzades sobre la situació 

actual. També, ajuda a mobilitzar els recursos necessaris en aquells països on 

hi ha mancances en aquest àmbit i participen en reunions regionals i 

internacionals per a garantir un coneixement a tota la població. Quant el 
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document de Directrices operacionales del UNFPA para la educación integral de 

la sexualidad: un enfoque basado en los derechos humanos y genero exposa les 

definicions dels conceptes i presenta quatre àrees d’intervenció per a enfortir 

l’aplicació dels programes nacionals d’educació sexual (UNFPA), 2014). 

 

 
2.2.2. Implementació de la ESI a nivell europeu i el paper de la UNESCO 

 

 
L’any 2009, la UNESCO va començar a posar el focus en l’educació 

sexual en l’àmbit europeu per a vetllar per una educació igualitària i inclusiva. 

Per a fer-ho possible, es va dur a terme la publicació del document International 

Technical Guidance on sexual education (2018). Aquest document va ser creat, 

en part, com a resposta a la crida de molts joves, que comptaven amb el suport 

d’altres col·lectius, pel dret a una educació sexual i polítiques dignes que 

garantissin una educació sexual integral en l’àmbit formal i no formal en el 2012 

Global Youth Forum of the International Conference on Population and 

Development (ICPC) (UNESCO, 2018). Es tracta d’una edició actualitzada duta 

a terme sota la direcció de Soo-Hyang Choi, el Director of Division of Inclusion i 

Peace and Sustainable Development. 

 
Així doncs, l’objectiu principal de la guia és ajudar a desenvolupar 

programes d’educació integral en contextos i programes escolars i extraescolars, 

adaptats a cada context local. Per a fer-ho, els autors s’han basat en diferents 

convencions internacionals de drets humans com són la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (DUDH), la Convención de los Derechos de los Niños 

(OHCHR), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (CESCR), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (ACNUDH) y la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

 
Segons aquesta guia, per tal de garantir una bona formació en els joves, 

aquests programes haurien de difondre’s tant en l’àmbit educatiu com en aquells 
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entorns en els quals els joves no tenen accés aquesta informació. Sovint, hi ha 

una part de la població que queda exclosa d’aquest coneixement degut a la 

impossibilitat d’accedir a una educació pública. Per tant, aquestes societats són 

cada vegada més vulnerables a la coerció, desinformació i explotació (UNESCO, 

2018). 

El fet de que fins llavors els joves no tinguessin accés a una educació 

sexual comporta a dos conflictes principals. En primer lloc, que el col·lectiu més 

jove no rebi una informació completa i que, conseqüentment, afecti al seu 

desenvolupament físic, social i emocional. En segon lloc, l’incompliment per part 

dels que encapçalen els alts càrrecs directius de la societat la seva obligació per 

a tota una generació (UNESCO, 2009). Per això, la UNESCO presenta un 

considerable interès en que s’aconsegueixin els SDGs (Sustainable 

Development Goals). 

 
 
 

2.2.3. Implementació de la ESI a nivell nacional 

 
El dret a l’educació sexual es recull a la Constitución Española en l’Article 

27.2 i l’Article 43.1 que defensen el “dret al desenvolupament de la personalitat 

humana” i al “dret a la protecció de la salut”, respectivament. 

 
A Espanya, l’educació sexual ha estat present en llei amb més pes de 

l’Estat Estanyol des de l’any 1990 amb l’aplicació de la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo Español (LOGSE). Des d’aquest any, s’han 

establert diferents reformes que han anat canviant el seu tractament, sempre 

considerant l’educació sexual com un dret més però no amb la intenció 

d’incorporar-se al sistema educatiu. (Bejarano & García, 2016) 

 
Vint anys més endavant, l’any 2010, amb l’aplicació de la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción del 

embarazo, l’educació sexual comença a cobrar importància i es decideix 

incorporar en el sistema educatiu. A més, s’aprofundeix més en els seus enfocs 
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com, per exemple, el desenvolupament de la sexualitat, el reconeixement de la 

sexualitat, la incorporació de la formació en salut i salut sexual i reproductiva, 

entre d’altres (Garzón, 2015). Tot i això, s’evidencia una diferencia entre les 

diferents comunitats autònomes a l’hora d’incorporar l’educació sexual com a 

matèria curricular a les aules: presentant l’assignatura de manera independent o 

que estigui integrada en altres assignatures (com és el cas de Biologia o Ciències 

Naturals) o de caire més transversal (com Educació per a la Ciutadania, 

Educació per a la Salut o Orientació Social) (Garzón, 2015). Normalment, 

l’educació sexual s’adapta a aquelles matèries de biologia on s’adopta una 

perspectiva biologista que vincula la sexualitat als perills i als problemes. 

Comparant-ho amb la comunitat europea, aquesta acostuma a basar-se més en 

l’educació sexual compressiva sistemàtica i rigorosa. (Parker, Wellings i Lazarus, 

2009). 

 
Segons un estudi realitzat per un grup d’investigació de la Universidad de 

Navarra (Gómara et al, 2010) sobre l’anàlisi de textos escolar sobre l’educació 

sexual a Espanya han conclòs que tots els llibres analitzats inclouen algun tipus 

de deficiència en termes científics o en termes de promoció d’actituds i valors. 

És aquí on neix la necessitat d’elaborar nous materials que substitueixin 

aquestes mancances i que reflecteixin una punt de vista més positiu i objectiu de 

la sexualitat per a promoure una manera saludable de viure-la. 

 
Pel que fa a les iniciatives per a vetllar per una educació sexual a Espanya 

són set, que s’han dividit en programes i manuals o guies: 

 
Els tres programes són Programa Agarimos: Programa Coeducativo de 

Desarrollo Psicoafectivo Sexual, Programa Multimedia Sexpresan (Sexu Muxu) 

i Programa de Educación Sexual: Educación Sexual, Género y Constructivismo. 

 
El primer es tracta d’un programa dirigit a tots aquests estudiants d’entre 

12 i 16 anys, és a dir, aquells estudiants d’Educació Secundaria Obligatòria per 

tal de promoure la igualtat entre el sexes. El segon és un programa creat amb 
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l’objectiu que ajudi a través de les tecnologies a desenvolupar una educació 

sexual en els adolescents i joves. De fet, va ser premiat l’any 2013 per la World 

Association for Sexual Health amb el “Premi a l’excel·lència i innovació en 

programes governamentals i l’educació sexual”. I, el tercer, és un programa 

basat en el Proyecto Ítaca de Fernando Barragán. 

 
També, trobem quatre manuals o guies amb finalitats semblants: ¿Y tú 

que sabes de “eso”? Manual de Educación Sexual para Jóvenes, Educación de 

las sexualidades: los puntos de partida de la eduación sexual, Ni ogros ni 

princesas: guia para la educación afectivo-sexual en la ESO i No te lies con 

chicos malos: guia no sexista para chicas. 

 
La primera guia és un manual creat pel Instituto de Sexología i editada per 

la Diputación de Málaga, Educa género. La segona guia ha estat creada pel 

in.ci.sex i editada per la Cruz Roja Española. La tercera guia ha estat elaborada 

a la comunitat autònoma d’Asturies i editada per la Consejería de Salud y 

Servicios Sanitarios del Principado de Asturias i el Instituto Asturiano de la Mujer 

on inclou recursos metodològics per a mostrar com treballar l’educació sexual. I, 

finalment, l’última ha estat elaborada per la psicòloga i experta en gènere 

Lourdes Nuez del Rosario i editada per la Comisión para la Investigación de 

Malos Tratos a Mujeres. 

 
 
 

2.2.4. Implementació de la ESI a nivell català 

 

 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, cada comunitat autònoma avança 

amb un ritme diferent en la implementació i desenvolupament de l’educació 

sexual. 

 
A diferència del sistema educatiu i l’educació afectiva i sexual en l’àmbit 

europeu i estatal, a Catalunya no s’han dut a terme estudis que avaluïn aquests 

dos aspectes. Indirectament, aquest fet ens demostra la importància i la 
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implicació de la comunitat catalana en aquesta temàtica. “La legislació catalana 

ordena la seva execució en diverses lleis”, que s’exposen seguidament, “però 

això no garanteix la implementació. Tal i com passa a nivell estatal, no hi ha unes 

directrius per a la implementació i execució d’aquests articles i cap de les lleis 

s’han arribat a desplegar a dia d’avui”. (Companys, 2016) 

 
En l’àmbit legislatiu, es fa menció dels drets sexuals i de l’educació sexual 

en cinc lleis i dues mesures. La Llei Orgànica 2/2010, de salut sexual i 

reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, la Llei 17/2015 d’igualtat 

efectiva entre homes i dones, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en 

la infància i l’adolescència, la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista, la mesura de Govern per a la implementació de la Xarxa 

d’Escoles i Instituts per a la igualtat de tracte i no-discriminació i, finalment, la 

mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de 

Barcelona. (Companys, 2016) 

 
Igual que a nivell internacional s’ofereixen guies dedicades a aquest 

àmbit, la Diputació de Barcelona també ofereix una guia anomenada Guia de 

recursos d’educació sexual i afectiva, elaborada amb l’ajut del Centre de 

Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi. L’objectiu principal 

d’aquesta és oferir recursos de tot tipus dividits en funció del públic objectiu a qui 

va adreçat com són els joves, dones, gent gran, infants, pares i mares, població 

migrant col·lectiu LGTB o persones amb discapacitat. 

 
A més, cal destacar l’any 2013 en el qual el Ministeri d’Educació planteja 

una reforma educativa i treu del sistema educatiu l’assignatura d’Educació per a 

la Ciutadania on apareixien gran part dels temes que tracten l’educació sexual. 
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2.3. Anàlisi de la implementació dels programes de la ESI 

 

2.3.1. Anàlisi a nivell mundial i europeu 

 
En aquest apartat es realitza un anàlisi del panorama mundial, identificant 

una sèrie de països, per a fer veure el recorregut de la implementació de 

l’educació sexual a tot el món. 

 
Segons un estudi realitzat pel professional de la salut Jeffrey Lazarus 

(2008) a Gran Bretanya sobre la propagació del VIH a Europa, s’ha observat que 

aquesta pandèmia té una estreta relació amb la importància de l’educació sexual 

en les diferents societats. Per això, s’ha dut a terme una recerca sobre 

l’epidemiologia i sobre el tractament de la infecció en termes de serveis de 

prevenció, tractament, atenció i recolzament, basant-se en entrevistes i anàlisis 

quantitatius mundials (Lazarus, 2008). 

 
Segons els informes de SAFE, Europa occidental ha estat pionera en 

l’aplicació i desenvolupament de l’educació sexual. Va començar a tenir 

importància entre el 1970 i 1980 com a conseqüència del desenvolupament i la 

creació de la píndola com a mètode anticonceptiu i, també, amb la legalització 

de l’avortament. A aquests dos esdeveniments rellevants se li suma 

l’emancipació de la dona, l’epidèmia del VIH, la sexualització dels mitjans de 

comunicació i la publicitat. Això comporta un augment de la percepció negativa 

de la sexualitat dels adolescents i, per tant, la necessitat d’una educació sexual 

que vetlli pels seus drets. És en aquest moment històric en el que la sexualitat 

es converteix en un tema de debat i sembla que deixa de ser paulatinament un 

tabú. 

 
Malgrat això, cada país desenvolupa aquestes polítiques en ritmes 

diferents. En destaca el paper de Suècia, Alemanya, Noruega, Suïssa i els 

Països Baixos. En primer lloc, Suècia va establir el tema de l’educació sexual 

com a obligació en les escoles l’any 1955, tot i que la pràctica va esdevenir uns 
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anys més tard; a Alemanya l’any 1968 i a Àustria dos anys després. A la dècada 

de 1970, Suïssa i els Països baixos també van començar a adoptar l’educació 

sexual, tot i que en el cas de Suïssa no va ser directament obligatòria degut a 

l’alt grau d’independència de les escoles. Tres dècades més tard, cap a l’any 

1990, altres països com França i Regne Unit o els països europeus del sud com 

Portugal o Espanya es van qüestionar la seva implementació i s’hi van afegir a 

aquest canvi social. Fins i tot Irlanda, un país en el qual l’oposició religiosa ha 

estat molt resistent, l’any 2003 es va obligar a introduir l’educació sexual en 

l’educació tant en l’etapa de la primària com de secundaria. No obstant això, 

l’Europa del sud ha situat l’educació sexual en un segon pla i encara no l’ha 

introduït en les escoles. 

 
A Europa de l’Est i Àsia Central els temes sobre sexualitat van començar 

a tenir importància 20 o 30 anys més tard que a l’Europa Occidental. En el cas 

d’Estònia hi ha estudis que afirmen la forta correlació entre el desenvolupament 

de la ESI i la millora dels indicadors sobre educació sexual entre els més joves. 

Algunes d’aquestes millores són la disminució d’embarassos no desitjats, 

d’avortaments i d’infeccions per VIH. (UNESCO, 2011a). No obstant això, el 

règim polític dels altres països no segueixen el mateix ritme degut a la cultura i 

la religió (UNESCO, 2011b). 

 
Pel que fa a Amèrica Llatina i el Carib, durant la Preventing through 

Education Ministerial Declaration, firmada l’any 2008 a Mèxic, els ministres 

d’educació i salut dels països membres van declarar el seu compromís amb la 

implementació de programes sobre l’ESI. El motiu pel qual es va celebrar 

aquesta Declaració va ser per a mostrar l’interès en la lluita contra la pandèmia 

del VIH. Cal tenir en compte el context en el qual ha estat firmada, la taxa de 

persones amb VIH era molt elevada en tot el món. Van establir dos objectius: la 

reducció al 75% de les escoles que no imparteixen programes sobre l’educació 

sexual integral i reduir un 50% el nombre d’adolescents i joves que no tenen 

serveis de salut. (LAC, Mèxic, 2008). 
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A l’Àfrica Oriental i meridional, de la mateixa manera que ho va fer Amèrica 

Llatina i el Carib, també van mostrar el seu compromís amb les polítiques que 

garantissin l’accés a l’ESI en el Eastern and Southern African Ministerial 

Commitment on comprehensive sexuality education and sexual and reproductive 

Health services for adolescents and Young people. 

 
Podem concloure que, en comparar els diferents països europeus i de tot 

el món es podria dir que hi ha poca influencia entre ells en termes de polítiques 

i plans d’estudi. Això pot ser provocat per dos motius: la llengua i la investigació. 

Quant a la llengua és degut a la traducció dels textos i de les normatives, que 

impedeix que pugui arribar a tots els indrets del món. D’altra banda, les 

investigacions es duen a terme amb una finalitat nacional, la qual cosa 

impossibilita que pugui arribar més enllà d’aquest territori. 

 
 
 

2.3.2. Anàlisi a nivell estatal 

 
En aquest apartat es realitza un anàlisi de l’evolució de la importància de 

l’educació sexual en el cas d’Espanya. 

 
L’alternança de govern entre el Partit Popular (PP) i el Partit Socialista 

Obrer (PSOE) han determinat la posició de l’educació sexual al llarg del temps. 

Aquest bipartidisme ha dificultat la consolidació d’aquesta qüestió en la societat 

espanyola amb les aplicacions de la LOGSE (Ley Orgánica 1/19090, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativa), la LOCE (Ley Orgánica 

10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación), la LOE (Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación) i la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa). 

 
Així doncs, un estudi realitzat pel grup d’investigació de la Universidad de 

Castilla format per María Teresa Bejarano Franco i Beatriz García Fernández 

(2016) sobre les lleis educatives aplicades entre els anys 1990 i 2016 mostra la 
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importància de l’educació sexual tenint en compte la legislació educativa 

espanyola. 

 
Tot i l’existència d’organismes i institucions internacionals com la 

UNESCO i la UNFPA que han publicat al llarg del temps estudis, Espanya encara 

no ha incorporat referències legislatives sòlides que desenvolupin un model 

educatiu on es consideri l’educació efectiva-sexual (Berajano & Garcia, 2016). 

En la pràctica, la realitat és que en gran part de les escoles l’educació sexual és 

insuficient i limitada (IPPF, 2006; López, 2005; Parker, Wellings i Lazarus (2009). 

Això queda reflectit en la formació que tenen els professionals de l’educació 

sobre educació sexual. 

 
Un estudi realitzat per Martínez Álvarez, Orgaz Baz, Vicario Molina et al. 

(2011) sobre l’educació del professorat d’arreu d’Espanya afirma que qui té més 

coneixement sobre educació sexual són les dones, normalment les més joves i 

els o les que imparteixen docència en les etapes d’infantil i primària. Pel contrari, 

els homes, les persones d’edat més avançada i les que imparteixen classes 

d’ESO i batxillerat tenen menys formació. Amb els resultats d’aquest estudi s’han 

extret tres conclusions. 

 
En primer lloc, es creu que les dones tenen més formació perquè han estat 

més invisibilitzades al llarg de la historia i, per tant, mostren més interès en 

aquest àmbit. Pel que fa a l’edat del professorat, els més joves tenen més 

oportunitats per a formar-se donat que avui dia s’està implantant de manera 

progressiva matèries relacionades amb la sexualitat i l’educació sexual. Així 

doncs, en comparació amb el passat, les matèries d’aquest caire eren poques o 

gairebé nul·les. (López-Soler, 2003). En tercer lloc, el motiu pel qual el 

professorat de les etapes d’infantil i primària tenen més coneixement que els de 

l’ESO o batxillerat és degut a que en els plans d’estudi de magisteri és més comú 

trobar d’assignatures relaciones amb l’educació sexual. En canvi, els 

professionals que es preparen per a impartir classes en l’adolescència estudien 

assignatures més específiques i no es centren tant en l’educació com a punt de 
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partida. Així doncs, a nivell de percentatge només el 12% del professorat 

enquestat va afirmar que tenia algun tipus de formació en aquest camp. 

 
 
 

2.3.3. Anàlisi a nivell català 

 
En aquest apartat, donat que no existeixen estudis de la comunitat 

catalana sobre el grau d’educació sexual que tenen els joves o la formació de la 

qual disposen el professorat, exposarem quines eines disposa Catalunya per a 

difondre aquest tipus d’educació. 

 
En primer lloc, la Generalitat de Catalunya ofereix una sèrie de continguts 

al seu lloc web que anomena Sexe Joves, creada l’any 2008. Aquí tant els joves 

com els pares poden trobar notícies i informació sobre temes relacionats amb 

l’educació sexual com l’abús, l’assetjament virtual, l’avortament i l’embaràs, entre 

d’altres (Carballo, 2018). També, ofereix un xat per tal que es puguin comunicar 

amb especialistes i consultar els seus dubtes. Per tal de que el Departament 

d’Educació tingui un seguiment i pugui analitzar la situació actual dels joves, el 

portal web també compta amb una sèrie d’enquestes. 

 
Cinc anys més tard, l’any 2013, la Generalitat de Catalunya, va publicar el 

Pla de Salut Afectiva i Sexual per donar totes aquelles eines que necessiten els 

joves per tal de prevenir aquells embarassos no desitjats i Infeccions de 

Transmissió Sexuals alhora que promoure la importància de la salut en els joves. 

Aquest Pla ha estat creat prenent com a referència tots aquells requisits de 

l’Associació mundial de la Salut Sexual (ASS). 

 
L’any 2019, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va 

decidir llençar endavant un projecte amb el nom “Coeduca’t” que acabaria de 

posar-se en marxa el curs 2021-2022 en uns 300 centres públics catalans des 

de tercer de primària fins a quart d’ESO. El programa es basa en continguts per 

a treballar tant de manera grupal con de manera individual adaptats a les edats 
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dels joves. Donat que el professional de les escoles no té una formació estricta 

per a explicar temes sobre educació sexual, el Departament d’Educació s’ha 

compromès a formar-ne a través dels experts que es troben al darrera d’aquest 

projecte. A més, el mateix Departament d’Educació té publicat al lloc web de la 

Generalitat de Catalunya un apartat dedicat a l’educació sexual i serveix com a 

guia pels pares amb fills d’entre 0 a 18 anys. També ofereix altres recursos com 

enllaços d’interès com és el cas del programa “Coeduca’t”, el “Programa formatiu 

de prevenció de violència masclista”, el còmic “A mi també em passa... i a tu?” 

del Departament de salut que explica conceptes com la sexualitat, les ITS o els 

canvis que fa el nostre cos, articles, blogs i vídeos, entre d’altres. 

 
Finalment, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha realitzat un 

webdoc educatiu anomenat “Sexis” amb la col·laboració de la Generalitat de 

Catalunya, on apareixen testimonis joves que expliquen quina és la seva visió 

sobre la sexualitat i quines són les seves inquietuds. També, apareixen 

professionals que parlen sobre aquests temes. (Carballo, 2018) 
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2.4. L’impacte de les noves tecnologies en els joves 

 
 

L’ús de les noves tecnologies i de les TIC permet l’accés a Internet a 

tothom sense distinció de sexe, edat o nivell social. El seu consum és diferent si 

comparem els adults i els joves, però el que tenen en comú entre els dos grups 

d’edat és que les TIC canvien la manera com es relacionen. El primers fan un ús 

puntual i una recerca concreta, mentre que els segons fan un ús habitual, de tal 

manera que tenen incorporada la tecnologia en les seves vides. (Covadonga, 

2015). 

 
Segons la Encuesta Nacional de Salud de España, l’any 2006 van trobar 

que un 67,5% de joves consumeixen videojocs, ordinador o Internet, la qual cosa 

pot resultar preocupant tenint en compte la franja d’edat tant jove. Cinc anys més 

tard, el Instituto Nacional de Estadística va publicar una altra enquesta en la que 

es va veure que el 87,1% dels joves consumien Internet i l’accés a les TIC es du 

a terme cada vegada més d’hora i el seu consum augmenta progressivament i 

amb unes xifres molt elevades. En aquest mateix estudi es va analitzar quin 

percentatge de joves utilitza el telèfon en cada franja d’edat. Es va comprovar 

que el 32,5% dels joves enquestats amb 10 anys en disposen, mentre que pel 

que fa als joves de 15 anys en tenen un 87,3%. Per tant, la mitjana d’edat es 

troba en uns 13-14 anys. 

 
Pel que fa a Catalunya, el grup d’investigació Grupo de Trabajo JOITIC , 

en el qual treballen professionals de la salut i de l’educació, investiga l’accés i 

l’ús de les TIC en les escoles catalanes, en concret, de la província Barcelona. 

Aquest estudi ha analitzat 15 escoles públiques i 13 escoles concertades que 

participen el PSiE (Programa de Salut i Escola). En conclusió, l’ús de les TIC en 

joves d’entre primer i quart de la ESO es tracta del 98% de l’ordinador i del 90% 

del telèfon mòbil. I d’aquest percentatge només un 52,8% tenen un control 

parental, que disminueix a mesura que augmenta l’edat dels joves. 
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Taula 1 

 
 

Taula sobre el consum d’Internet en els dispositius mòbils per curs 

acadèmic 

 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total 

Correu 

electrònic 

1.063 

(69,3%) 

859 

(66,7%) 

924 

(66,8%) 

856 

(70,5%) 

3.702 

(68,3%) 

Xat 896 

(52,6%) 

645 

(50,1%) 

746 

(53,9%) 

646 

(53,2%) 

2.843 

(52,5%) 

Jocs 

online 

650 

(42,4%) 

453 

(35,2%) 

414 

(29,9%) 

301 

(24,8%) 

1.818 

(33,6%) 

Xarxes 

socials 

1.227 

(80,0%) 

1.166 

(86,6%) 

1.264 

(91,4%) 

1.106 

(91,1%) 

4.713 

(87,0%) 

Ús 

escolar 

818 

(53,4%) 

656 

(50,9%) 

606 

(43,8%) 

627 

(51,6%) 

2.707 

(50,0%) 

Compres 86 (5,6%) 102 (7,9%) 155 

(11,2%) 

176 

(14,5%) 

519 (9,6%) 

 

Nota: Aquesta taula mostra quin tipus de contingut online consumeixen els joves 

de 13 a 16 anys amb l’ús de les TIC. 

 
Tal i com s’observa a la taula 1, del 90% de joves que tenen mòbil, l’ús 

que fan d’Internet és principalment xarxes socials (87,0%), seguidament de 

correu electrònic (68,3%), xat (52,5%) i ús escolar (50%). Aquest ús elevat té 

una estreta relació amb el rendiment dels alumnes en els seus estudis. En els 

primers cursos de la ESO és degut a l’ús diari de més de tres hores, com més 

hores passen davant de l’ordinador més baix és el seu rendiment 

proporcionalment. Tenint en compte la variable del control parental, com més 

s’exerceix en els videojocs i en l’ordinador, millor és el seu rendiment escolar. 
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Taula 2 

 
 

Consum de les TIC per curs acadèmic 
 

 
 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total 

Trucades 1.259 

(97,1%) 

1.138 

(97,9%) 

1.273 

(97,5%) 

1.135 

(97,6%) 

4.805 (97,5%) 

SMS 741 

(57,1%) 

771 

(66,4%) 

992 

(76,0%) 

851 

(73,2%) 

3.355 (68,1%) 

Xats 161 

(12,4%) 

131 

(11,3%) 

226 

(17,3%) 

234 

(20,1%) 

752 (15,3%) 

Jocs 378 

(29,1%) 

265 

(22,8%) 

326 

(25,0%) 

267 

(23,0%) 

1.236 (25,1%) 

Internet 220 

(14,1%) 

226 

(17,4%) 

338 

(24,0%) 

336 

(27,4%) 

1.120 (20,4%) 

 

Nota: Aquesta taula mostra quin tipus de contingut consumeixen els joves d’entre 

13 i 16 anys en el seu ús de les TIC. 

 
D’altra banda, l’ús del telèfon mòbil és primerament per a trucades 

(97,5%), SMS (68,1%), jocs (25,1%), Internet (20,4%) i xats (15,3%). Així és com 

s’observa a la taula 2. 

 
En conclusió, la mitjana d’edat en la que els joves fan ús del telèfon mòbil 

és als 13-14 anys i el seu ús és principalment per a accedir a xarxes socials. 
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2.5. L’educació sexual com a matèria curricular multidisciplinària 

 
 

Donat que existeixen documents que serveixen com a base per a dur a 

terme un programa d’educació sexual integral en l’àmbit escolar, es poden 

plantejar diferents maneres d’incloure aquest tipus d’educació a les escoles. 

 
Primerament, cal tenir en compte que el concepte i com s’entén el 

concepte varia en funció del país i, per tant, de la cultura. La manera com 

s’imparteix l’assignatura pot ser independent o estar integrada en altres matèries. 

Altres vegades es centren en aspectes físics en assignatures com biologia i, 

altres vegades, aspectes humanitaris que es basen en la interacció social o 

qüestions morals. No obstant això, trobem que els països europeus tenen 

sistemes diferents d’implementació i no tenen un marc educatiu o jurídic comú. 

Per exemple, a Suècia i a Estònia, en que les autoritats educatives són 

centralitzades, l’educació sexual es du a terme en centres de salut. Aquest fet té 

dues conseqüències molt positives com la reducció de la por a acudir a qualsevol 

centre de salut i, a més, el foment a l’assistència futura. D’altra banda, a 

Dinamarca o Països Baixos veiem una realitat diferent ja que els plans educatius 

depenen de les autoritats locals o es duen a terme de forma unilateral per les 

autoritats escolars. Per tant, veiem com el pla educatiu és diferent a Europa i una 

solució a aquest buit conceptual i teòric podria solucionar-se fent un canvi de la 

mirada dels països europeus. (OMS, 2010) 

 
Per tal de que el sistema educatiu sigui de qualitat, són tres les variables 

que juguen un paper important: la capacitat dels professionals del centre en 

desenvolupar les tasques, el procés d’ensenyament i els materials utilitzats per 

a dur-ho a terme. 

 
La importància de que els docents tinguin formació sobre aquest tema és 

rellevant donat que si es porta a terme una educació sexual de manera 

inconscient o irresponsable pot fomentar la mala informació als seus alumnes. 

Per això, aquest personal ha de tenir la capacitat de poder tractar els temes sobre 
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sexualitat de manera natural, senzilla i amb un vocabulari que s’adeqüi a la franja 

d’edat a qui es parli. De tal manera que es pugui transmetre la informació de 

manera clara, senzilla, concisa i respectuosa. 

 
El professional format en educació sexual “hauria de tenir formació en 

l’àmbit educatiu, social o psicològic, mostrar una sensibilitat especial cap a 

aquesta àrea de coneixement i comptar amb una formació sexològica posterior 

(...). Només així es podrà garantir que la persona que porta a terme l’educació 

sexual coneix el “fet sexual humà” i es troba a la disposició de treballar aquesta 

dimensió de les persones destinades” (Lameiras & Carrera, 2009). 

 
En conclusió, veiem que l’educació sexual té un àmbit d’aplicació molt 

limitat, s’imparteix massa tard a les escoles, de manera desigual, ho fan a nivell 

multisectorial i, a més, el professorat no té la suficient formació per a educar. El 

fet que la seva aplicació sigui unisectorial impossibilita que la sexualitat es 

promogui en les diferents esferes de la vida de les persones com les escoles, les 

famílies, els educadors, les ONG o els mitjans de comunicació. I pel que fa a la 

formació del professorat, segons un estudi realitzat per la professora Anabella 

Garzón Fernández del Departamento de Educación de la Universidad de Almería 

(2015) exposa que la “formació i l’assessorament del professorat i/o agents 

socials, com educadores i educadors socials, monitores i monitors, responsables 

de dinamitzar el procés” són primordials per a “fomentar el desenvolupament 

dels coneixements científics d’habilitats socials i actituds positives cap a la 

sexualitat”. 
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3. MARC METODOLÒGIC 

 
 
 

3.1. Objectius 

 
 

L’objectiu principal del marc metodològic és la creació d’un prototip 

d’aplicació sobre educació sexual per a un públic objectiu jove. Per a aconseguir 

aquest objectiu que anomenarem objectiu A, hem de basar-nos ens dos 

subobjectius. Quant al primer Subobjectiu 1, es vol saber quin és el coneixement 

dels joves sobre educació sexual, alhora que saber quin és el mitjà pel qual 

obtenen aquesta informació. D’altra banda, quant al Subjobjectiu 2 es pretén 

saber quines són les inquietuds d’aquest joves envers aquest tema. 

 
Pel que fa el nostre públic objectiu, s’ha decidit que serà un públic jove de 

Catalunya d’entre 13 i 18 anys per dos motius. En primer lloc, segons la Encuesta 

nacional sobre sexualidad y anticonceptción entre los jóvenes españoles 

publicada l’any 2019, s’exposa que l’edat mitjana en que els joves comencen a 

tenir relacions sexuals és als 16,4 anys, però que cada vegada aquest fet 

s’avança més. D’altra banda, segons la Encuesta Nacional de Salud de España 

realitzada l’any 2006, els joves comencen a fer ús del telèfon mòbil a partir 

d’entre els 11 i els 13 anys. Per això, s’ha decidit realitzar l’enquesta a tots 

aquells estudiants de l’Educació Secundaria Obligatòria fins els que han assolit 

la majoria d’edat per donar marge a aquells que estan per sota i per sobre de la 

mitjana. Pel que fa a la limitació geogràfica, s’ha decidit que serà Catalunya ja 

que el sistema educatiu varia en cada comunitat autònoma i hem partit de la base 

del coneixement i eines que té cadascuna. 
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3.2. Introducció 

 
 

En aquest apartat s’explica en què consisteix el marc metodològic i quines 

són les eines que es faran servir per tal d’assolir els objectius del treball. 

 
En primer lloc, s’ha realitzat un benchmarking, és a dir, una investigació 

del mercat actual d’aplicacions sobre educació sexual. Així doncs, el marc 

metodològic es divideix en dues parts: la realització del benchmarking per tal de 

conèixer i entendre el mercat en el qual es llençaria el producte i una enquesta 

complementada amb estudis estadístics. 

 
En segon lloc, quant al Subobjectius 1 i el Subobjectiu 2, s’ha realitzat una 

enquesta de 23 preguntes a un total de 166 joves d’entre 13 i 18 anys que 

actualment estan estudiant en algun centre de Catalunya. En aquestes 

preguntes es vol saber quin és el coneixement d’aquests en matèries d’educació 

sexual i quines són les seves inquietuds i necessitats. A més, ens hem basat en 

estudis estadístics de l’Institut Nacional d’Estadística sobre Salut i el Centro de 

Investigaciones Sociológicas per tal de que la investigació sigui més acurada. 

 
El benchmarking és un concepte que va néixer als Estats Units l’any 1979 

en el moment en que l’empresa Xerox, proveïdora de fotocopiadores, comença 

a replantejar-se el model de gestió donat que en el seu cas els costos de les 

seves vendes eren inferiors als costos de producció. A partir d’aquí, es comença 

a utilitzar i implantar aquest concepte en la indústria americana. (De Cárdenas, 

2006). 

 
Pel que fa a la seva definició, no existeix una única per a aquest concepte 

i cada autor ho fa d’una manera diferent i tenint en compte altres variables. Però, 

el que tenen en comú les definicions és que el benchmarking és utilitzat com una 

eina per a la millora de negocis. Per tal d’establir una definició, ens basarem en 

els autors Camp (1993), Spendolini (2005) i Boxwell (1994). Així doncs, el 

benchmarking és un anàlisi de mercat i un tipus d’avaluació dels productes i 
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serveis amb l’objectiu d’igualar o millorar les seves funcions. Per a fer-ho, 

corregeix els errors i identifica les oportunitats. 

 
Segons aquests autors hi ha quatre tipus de benchmarking en funció de 

la seva funcionalitat i objecte: 

 
• El benchmarking competitiu es basa en la comparació de productes o 

serveis entre la nostra empresa o producte i la competència. En aquest 

cas, es busca realitzar millores per tal de tenir un avantatge competitiu en 

comparació amb la competència directa. 

 
• El benchmarking de col·laboració, tal i com diu el nom, pretén compartir 

coneixement sobre una activitat entre un grup d’empreses. D’aquesta 

manera, s’elimina la competència i només es tracta d’aprendre de les 

altres empreses. 

 
• El benchmarking funcional o genèric es focalitza només en la millora d’una 

àrea d’una empresa que tingui els aspectes més positius i pretén millorar- 

la. En aquest cas, no ha de ser una empresa que competeixi o que formi 

part del sector. 

 
• El benchmarking intern es du a terme en la mateixa empresa. Es fa servir 

per a identificar els punts febles d’una empresa o un departament i 

treballar en les seves millores. 

 
Un cop definits els tipus de benchmarking, s’ha escollit el que més s’adequa 

al tipus de tasca que volem realitza. En aquest cas, es tracta del benchmarking 

competitiu. Per a fer-ho, analitzarem la competència del nostre producte que, en 

aquest cas, són aplicacions sobre educació sexual. 

 
El benchmarking es divideix en diferents etapes o passos: planificació, 

recopilació de dades, anàlisis, acció i seguiment. (Hernández & Cano, 2017). 
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La primera etapa, la planificació, exposa l’objectiu principal d’aquest 

procediment, quin és el tipus de benchmarking que farem servir i com durem a 

terme el nostre projecte. Tal i com hem dit anteriorment, per aconseguir el nostre 

objectiu partirem de la base d’un benchmarking competitiu. La tasca principal és 

trobar en el mercat les diferents aplicacions sobre sexualitat o educació sexual. 

Una vegada hem escollit una mostra, farem un anàlisi creant una fitxa tècnica de 

cadascuna d’elles i, a continuació, es durà a terme un anàlisi exhaustiu del seu 

funcionament i del seu disseny per tal d’elaborar una aplicació que millori els 

punts febles i punts forts de les altres aplicacions. 

 
Quant a la recopilació de dades, és una de les parts més importants del 

procés donat que sense informació es dificulta la tasca principal i et desvia de 

l’objectiu. Aquest pas va lligat amb la recopilació de dades. En aquest cas 

important cercar en diferents fonts com professionals o investigacions pròpies 

per a fer la recerca de les aplicacions i analitzar la seva funcionalitat i la seva 

viabilitat. Alhora, a través de les enquestes també s’obtenen dades reals sobre 

el coneixement, necessitats i inquietuds del nostre públic objectiu. 

Conseqüentment, després d’aquest anàlisi ens permet passar al següent pas per 

a implementar les millores de la nostra aplicació. 

 
Pel que fa a l’acció, és la realització del prototip d’aplicació, que es troba 

en apartats posteriors. I, finalment, en l’etapa de seguiment i millora es du a 

terme un informe amb tot el que s’ha fet durant el procés. Aquesta última etapa 

és útil per a fer servir com a punt de partida per a futurs projectes o per a properes 

vegades en les que es vulgui tornar a millorar el producte. 
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3.3. Desenvolupament 

 
 

En aquest apartat, s’ha desenvolupat les etapes principals del benchmarking: la 

recopilació de dades i l’anàlisi. Aquestes es basen en l’anàlisi de les aplicacions 

mòbils i la interpretació de l’enquesta realitzada als joves d’entre 13 i 18 anys, 

estudiants a Catalunya. 

 

3.3.1. Anàlisi d’aplicacions sobre educació sexual 

 
 

Donat que l’ús del telèfon mòbil és generalitzat en les franges d’edat 

d’entre els 12 i els 25 anys, l’ús de les aplicacions mòbils ha augmentat en els 

últims anys. Cada vegada és més àmplia l’oferta d’aplicacions mòbils 

especialitzades en funció de la temàtica i el servei que es vol oferir (Ruiz de 

Miguel, 2015). De fet, l’inici del consum del telèfon mòbil segons el Instituto 

Nacional de Estadística es troba entre els 13 i 14 anys. 

 
Aquest és un dels motius pels quals s’ha decidit crear un prototip 

d’aplicació mòbil. Per a fer-ho possible, s’ha decidit fer l’anàlisi de les aplicacions 

sobre educació sexual que es troben en el mercat i s’han identificat més de 30 

aplicacions que aborden aquesta temàtica. La metodologia que s’ha seguit per a 

trobar-les ha estat a través de la recerca del cercador Google i a través de la 

recerca a través de l’aplicació de descàrregues App Store i Google Play Store. 

Per tal d’analitzar-les, s’ha establert unes variables comunes per a fer una fitxa 

tècnica de tal manera que es poden veure les diferències entre elles. Les 

variables establertes per a la fitxa tècnica són les següents: categoria en la que 

es troba en el cercador, edat del públic objectiu, contingut que ofereix l’aplicació, 

idiomes en els quals podem trobar l’aplicació i les versions en les quals podem 

descarregar-la. A part de la fitxa tècnica bàsica, s’ha realitzat un anàlisi sobre la 

funcionalitat de l’aplicació valorant si totes les seccions funcionen, són útils i si 

és fàcil moure’s dins de l’aplicació; de la mateixa manera que s’ha valorat la 
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quantitat i qualitat de contingut que aporta l’aplicació i, finalment, el disseny de 

l’aplicació tenint en compte la coherència de colors i lletres. 

 
Les aplicacions es classifiquen en quatre categories: 

 
 

1. Aplicacions destinades a persones amb aparell reproductor femení 

o que s’identifiquen com a dones. 

 
2. Aplicacions destinades a persones que tenen aparell reproductor 

masculí o que s’identifiquen com a homes. 

 
3. Aplicacions destinades a tots els sexes sobre l’assetjament, l’abús 

o la violència de gènere. 

 
4. Aplicacions destinades a tots els sexes exclusivament sobre 

educació sexual. 

 

 
1. Aplicacions de persones que s’identifiquen com a dones com a públic 

objectiu 

 
Pel que fa a les aplicacions que només van destinades a persones amb 

l’aparell reproductor femení o que s’identifiquen com a dones, la seva temàtica 

principal és la menstruació o la reproducció. Han estat escollides i analitzades 

degut a que en aquestes apareix informació sobre educació sexual. Per això, 

s’ha considerat oportú afegir-les. 

 
Per a fer-ho, hem fet una recerca de les aplicacions més utilitzades i amb 

més èxits segons l’aplicació de descàrrega Google Play Store (disponible en tots 

aquells dispositius Android) i App Store (disponible en tots aquells dispositius 

Apple). 
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Han estat escollides les que tenen millors valoracions i han estat millor 

acceptades pels usuaris (variable valorada en funció puntuació de l’aplicació i 

els comentaris dels i les usuàries) i són Clue, Mi Calendario Menstrual Flo i 

Calendario Menstrual y Ciclo. 

 
Una vegada realitzada la recerca, s’ha procedit a la descàrrega de 

cadascuna de les aplicacions per tal d’obtenir les dades que ens permeten 

realitzar l’anàlisi. Tot i que es tracti d’aplicacions sobre menstruació o 

reproducció, hem valorat tant el contingut sobre aquesta temàtica com en el 

contingut sobre educació sexual, tot i ser un percentatge inferior. A continuació, 

trobem una taula elaborada com una fitxa tècnica bàsica que recull algunes 

característiques que ens permet identificar i diferenciar cadascuna de les 

aplicacions. 

 
Taula 3 

 
 

Aplicacions relacionades amb la menstruació o reproducció 
 

 
  

CLUE 
MI CALENDARIO 
MENSTRUAL FLO 

CALENDARIO 
MENSTRUAL Y 

CICLO 

 
Categoria 

Període, 

Ovulació, 

Embaràs 

Període, Ovulació, 

Embaràs 

Període, 

Ovulació, 

Embaràs 

Edat + 12 +12 +12 

 
 

Contingut 

Calendari 

menstrual, 

Seguiment i 

Articles 

Calendari menstrual, 

Seguiment, Articles, 

Recomanacions i 

Cursos 

Calendari 

menstrual, Anàlisi 

de seguiment, 

Fòrum 

Idiomes 15 21 51 

Versió Google Play Store 

i App Store 

Google Play Store i 

App Store 

Google Play Store 

i App Store 
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Nota: Aquesta taula mostra les principals característiques de les aplicacions que tenen 

com a públic objectiu aquelles persones que s’identifiquen com a dones o que tenen 

aparell reproductor femení. 

 
Les tres aplicacions més demandades en la sexualitat de la dona tenen 

50.000 usuaris (Clue), 40.000 usuaris (Mi Calendario Menstrual Flo) i 30.000 

usuaris (Calendario Menstrual y Ciclo). Totes tres van destinades a un públic 

objectiu que s’identifica com a dona o que tenen aparell reproductor femení major 

de 12 anys i es troben a les categories de Període, Ovulació i Embaràs a l’hora 

de fer la recerca amb l’aplicació de descàrregues Apple Pay i Google Play Store. 

El fet de que es trobin traduïdes en nombrosos idiomes permet arribar a un públic 

objectiu molt més ampli. Per això, podem concloure el seu gran èxit entre els 

seus usuaris. 

 
Quant al contingut o funcions que ofereixen aquestes aplicacions són un 

calendari menstrual i un anàlisi de seguiment. Tot i això, cadascuna ofereix 

alguns serveis que les diferencia de les altres. Per exemple, els articles 

relacionats amb la menstruació i l’embaràs majoritàriament són de pagament a 

Clue mentre que a Mi Calendario Menstrual Flo la oferta és més amplia (a més, 

compta amb cursos sobre sexualitat i educació sexual) i compta amb més 

material gratuït i, en canvi, a Calendario Menstrual y Ciclo no n’ofereixen. També, 

cal dir que a l’aplicació Calendario Menstrual y Ciclo ofereix un fòrum on els 

usuaris poden comentar entre ells, mentre que les altres aplicacions no en tenen. 

 
Quant a la funcionalitat, és fàcil d’identificar els serveis i opcions que 

ofereix l’aplicació en el menú. Aquest fet ens ajuda a navegar dins de l’aplicació 

d’una manera dinàmica i sense complicacions. D’altra banda, pel que fa al 

disseny, totes tres tenen colors que s’associen a la sexualitat femenina com el 

rosa, el lila o el blanc. 

 
Els tres factors que ens donen a entendre la gran quantitat d’usuaris que 

formen part de la comunitat d’aquestes tres aplicacions són: la facilitat de 
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navegació en l’aplicació, l’amplia varietat d’idiomes en les quals es pot trobar i la 

disponibilitat de l’aplicació en la versió de Apple Pay i Google Play Store. 

 
 
 

2. Aplicacions per a persones que s’identifiquen com a homes o que tenen 

aparell reproductor masculí com a públic objectiu 

 
Pel que fa a les aplicacions que només van destinades a persones amb 

aparell reproductor masculí o que s’identifiquen com a homes trobem menys 

varietat en comparació amb les analitzades anteriorment. Les més destacables 

són Men’s App i Men Sexual Health. 

 
Taula 4 

 
 

Aplicacions relacionades amb l’educació sexual masculina 
 

 
 MEN’S APP MEN SEXUAL HEALTH 

Temàtica Salut Salut i Benestar 

Edat +12 +12 

Contingut Seguiment de salut, 

Opinions d’experts, 

Recomanacions i 

Articles sobre ES. 

Educació sexual 

masculina, Tips, 

Explicacions sobre el 

cos humà. 

Idiomes No consta No consta 

Versió Google Play Store Google Play Store 

 

 

Nota: Aquesta taula mostra les principals característiques de les aplicacions 

que tenen com a públic objectiu aquelles persones que s’identifiquen com a 

homes o que tenen aparell reproductor masculí. 
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Les dues aplicacions amb més descàrregues són Men’s App i Men Sexual 

Health. S’evidencia una gran diferencia entre ambdues donat que Men’s App és 

una aplicació creada pel Dr. Juan Pablo Burgués, uròleg i andròleg amb un 

recorregut molt ampli a nivell d’experiència format en àmbits de salut, en concret 

de l’home. Aquesta aplicació té continguts d’interès per a totes les franges d’edat. 

Alguns d’aquests continguts són qüestionaris, seguiment, opinions d’experts, 

tenda per a la venta de productes, entre d’altres. Per tant, és una eina per a 

informar-se sobre l’educació sexual de l’home i per entendre, aprendre, i 

prevenir. A més, també compta amb un lloc web on es pot trobar una informació 

més àmplia sobre aquest contingut. 

 
Pel que fa a la funcionalitat de Men’s App és fàcil d’identificar el menú amb 

les diferents opcions que dona l’aplicació. Dins de cadascuna de les opcions, 

ofereix un contingut ampli sobre cada temàtica. D’altra banda, l’aplicació Men 

Sexual Health també té un menú fàcil d’identificar però el contingut que ofereix 

és escàs. Compta amb una barra de menú amb diferents temàtiques a tractar, 

però, només mostra una breu explicació en cadascuna d’elles. 

 
Pel que fa al disseny de les aplicacions, Men’s App opta per un color 

vermell que es pot associar a salut i és la temàtica principal d’aquesta. A més, 

contrasta el color vermell amb tonalitats grises i negres, que aporten serietat. Pel 

que fa al disseny de l’aplicació, el dissenyador ha optat per un color marró per a 

la barra de menú i un color lila per a l’explicació de cada opció. Així doncs, no hi 

ha una coherència de tonalitat dins de l’aplicació i aquests colors tampoc 

s’associen a la salut o educació sexual. 

 
En conclusió, no hi ha gaire competència en aplicacions en les que el seu 

públic objectiu són persones amb aparell reproductor masculí o que 

s’identifiquen com a homes. De fet, només una podria equipar-se, en part, a les 

analitzades en els altres apartats. 
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3. Aplicacions de tots els sexes com a públic objectiu: assetjament, abús o 

violència de gènere 

 
En aquest apartat analitzarem dues aplicacions que no són exclusivament 

d’educació sexual. Aquestes tenen una finalitat preventiva en termes de violència 

de gènere i assetjament laboral. S’ha inclòs en l’anàlisi de les aplicacions perquè 

l’assetjament, l’abús o la violència de gènere són temes a tractar dins de 

l’educació sexual. Per tant, les aplicacions creades per a prevenir l’abús, 

l’assetjament o la violència de gènere són Detectamor o EPV ASL. 

 
 

Taula 5 

 
 

 
Aplicacions sobre la prevenció de l’assetjament, abús o violència de gènere 

 

 
 DETECTAMOR EPV ASP 

Categoria Jocs Salut 

Edat +12 +12 

 Continguts per a saber Assetjament Sexual 

 identificar, a través de Laboral i Bullying 

 jocs, assetjament en les Laboral, Legislació, 

Contingut parelles, els mites sobre Tipus d’assetjament, 

 l’amor i la prevenció del Xat de respostes 

 masclisme i el instantànies amb 

 maltractament. experts. 

Idioma 3 No consta 

Versió Google Play Store 

i App Store 

Google Play Store 

 

Nota: Aquesta taula mostra les principals característiques de les aplicacions que es 

categoritzen com a preventives de l’assetjament, l’abús o la violència de gènere. 
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L’aplicació Detectamor compta amb 10 jocs per tal d’ensenyar als joves 

com prevenir l’assetjament i l’abús sexual, mostrar la importància de les relacions 

igualitàries sense masclisme. Pel que fa a la funcionalitat de l’aplicació, el seu ús 

és senzill donat que té un sistema molt intuïtiu i donat que en la pantalla principal 

apareixen les quatre opcions que ofereix l’aplicació. D’altra banda, EPV ASP és 

una aplicació més especialitzada en assetjament laboral en el qual dona 

informació a sobre aquest concepte i dona eines per a evitar-ho o prevenir-ho. 

El fet de que disposi d’un xat per a poder contactar amb professionals dona més 

proximitat entre l’usuari i els serveis especialistes en tractar aquest tema. 

 
Pel que fa al disseny, combina tot tipus de colors en el menú principal, de tal 

manera que permet identificar fàcilment cada funció. A diferència de Detectamor, 

aquest va destinat a persones que es troben en el món laboral i és per això que 

el format és molt més seriós, amb una combinació de colors grisos. 

 
 
 

4. Aplicacions de tots els sexes com a públic objectiu: educació sexual 

 
 

En aquest apartat, s’exposa l’anàlisi exhaustiu i la motivació principal del 

treball. Les aplicacions analitzades posteriorment tenen com a públic objectiu 

tots els sexes i la temàtica principal és l’educació sexual. A diferència de les 

aplicacions que s’han analitzat anteriorment, aquestes dediquen tot el seu 

contingut a l’educació sexual mentre que les anteriors comptaven amb una part 

minoritària sobre aquesta temàtica. 

 
D’aquest total d’aplicacions, n’hem fet una tria seguint dues variables: si 

el seu objectiu és difondre l’educació sexual i si té una bona rebuda per part del 

seu públic objectiu. Així doncs, les aplicacions que han seguit aquests criteris 

han estat: Sexuados, Olimpia, SexualiApp, Reproductiva i CrEsi. Tal i com s’ha 

fet anteriorment, a continuació es troba la taula amb les variables per tal 

d’identificar les característiques formals principals de les aplicacions. Un cop 
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realitzat aquest pas, s’ha procedit a fer un anàlisi exhaustiu amb material visual 

que ajuda a comprendre i visualitzar millor cadascuna de les aplicacions que han 

estat escollides com a mostra d’anàlisi. 

 
 

Taula 6 

 
 

Aplicacions exclusivament sobre educació sexual 
 

 
 SEXUADOS OLIMPIA SEXUALIAPP REPRODUCTIVA CRESI 

Temàtica Educació Sexualitat 

en igualtat 

Educació Educació Educació 

Edat +12 +12 +12 +12 +12 

Contingut Format de 

preguntes i 

respostes 

que et 

porten a 

descarregar 

vídeos 

sobre ESI. 

Format de 

preguntes i 

respostes 

dividides 

per 

temàtiques. 

Format de 

jocs com 

l’encreuat, 

contingut 

interactiu, 

multiresposta 

i tipo test. 

Blogs, recursos, 

contingut 

multimèdia, 

centres mèdics i 

un xat. 

Format de 

preguntes 

i 

respostes. 

Idiomes 2 2 2 No consta No consta 

Versió Google Play 

Store i App 

Store 

Google 

Play Store i 

App Store 

Google Play 

Store i App 

Store 

Play Store Google 

Play Store 

 

Nota: Aquesta taula mostra les principals característiques de les aplicacions 

que es categoritzen com a educació sexual. 
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• Sexuados 

 

Sexuados és una aplicació senzilla en format de trivial amb més de 300 

preguntes i respostes que mitjançant l’encert d’aquestes s’aconsegueix 

descarregar una total de 12 vídeos sobre educació sexual. De fet, l’últim d’ells 

és un documental sobre diverses sexualitats. És una aplicació senzilla d’utilitzar 

que ofereix una informació limitada. Pel que fa al disseny de l’aplicació, té una 

total coherència amb la gama de colors lila i gris. A més, el fet de que el logotip 

tingui un total de set colors dona a entendre que és inclusiva amb tots els públics. 

 
Va néixer com a iniciativa educativa de la Consejería de Sandidad del Principado 

de Asturias para la educación sexual. Es tracten tot tipus de temes com les 

identitats sexuals, els cossos, l’afecte, el plaer i les habilitats, entre d’altres. 

 
 
 

  
Il·lustració 1. Pantalla principal. 

Font: Google Play Store. 

Il·lustració 2. Secció ¿Cómo jugar? 

Font: Google Play Store. 
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Il·lustració 3. Secció “Jugar”. 

Font: Google Play Store. 

Il·lustració 4. Secció “Ver vídeos”. 

Font: Google Play Store. 

 
 
 

 

En conclusió, és una aplicació senzilla d’utilitzar amb un contingut que es 

categoritza com a suficient que permet als usuaris informar-se en educació 

sexual. Tot i que no ofereixi gaires opcions, pot ser una manera entretinguda 

d’introduir-se en aquesta temàtica. 

 
 

• Olimpia 

 

La segona aplicació a analitzar és Olimpia. Es tracta d’una aplicació molt 

completa en un format de preguntes i respostes dividides en blocs temàtics que 

neix de la iniciativa del Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía per tal 

d’apropar la sexualitat a la ciutadania. Tot i que la idea principal és fer un joc de 
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Il·lustració 5. Pantalla principal. 
Font: App Store 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 6. Segona pantalla. 
Font: App Store 

 

preguntes i respostes, el format és molt diferent en comparació a Sexuados 

donat que les preguntes estan complementades amb continguts visuals, a través 

del plantejament de situacions reals o a través d’encreuats. A diferència de les 

altres aplicacions, compta amb una opció en la que l’usuari pot ampliar el seu 

coneixement amb altres llocs webs recomanats per l’aplicació. A més, també 

dona la possibilitat de que l’usuari continuï formant-se a través de la proporcionar 

altres enllaços externs a l’aplicació. 

 
Quant a la funcionalitat de l’aplicació, és molt útil ja que és fàcil d’identificar 

les diferents opcions que dona l’aplicació en la pantalla de Menú. Pel que fa al 

disseny, tota l’aplicació té una coherència i també amb el contrast dels colors 

liles i roses. Tot i que l’aplicació està dissenyada per a tothom, pot donar a 

entendre la portada que és només per a dones donat que el color lila s’associa 

a la lluita feminista i perquè el personatge principal és una dona. No obstant això, 

en la segona pantalla veiem un disseny en el que apareix un noi i una noia, per 

tant, dona inclusivitat a tothom. 
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Il·lustració 7. Menú. 
Font: App Store 

 
 

Il·lustració 9. Secció “Cuerpo”. 
Font: App Store 

Il·lustració 8. Secció "¿Qué nos 
aporta la sexualidad? 
Font: App Store 

 

Il·lustració 10. Secció "Género". 
Font: App Store 
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Il·lustració 11. Secció "Diversidad”. 
Font: App Store 

 

 

Il·lustració 13. Secció "Lugares de 
interés" Font: App Store 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·lustració 12. Secció "Ciclo menstrual”. 
Font: App Store 
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En conclusió, és una aplicació molt completa que ofereix més de cinc 

opcions i resulta senzill navegar dins d’ella. A més, el fet més característic és 

que utilitza un format diferent en cadascuna de les seccions. 

 
 

• SexualiApp 

 

SexualiApp és una aplicació que neix de la motivació del Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia per a donar informació sobre sexualitat a 

la seva ciutadania. L’aplicació té una barra de menú on es pot consultar temes 

d’interès, jugar i formar sobre sexualitat, drets sexuals, violència de gènere, joves 

i adolescents, prevenció de l’avortament, entre d’altres. Quant a la funcionalitat 

de l’aplicació, les úniques opcions que es troben operatives són “Juegos” i 

“Perfil”. Pel que fa al disseny de l’aplicació segueix una coherència amb els colors 

i els dissenys. No obstant això, la pantalla de “Juegos” trenca amb aquesta 

coherència de colors vermells i taronges. 

 
 

  

Il·lustració 14. Pantalla principal. 

Font: App Store 

Il·lustració 15. Pantalla de “Menú”. 

Font: App Store 
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Il·lustració 16. Secció “Busca ayuda”. 
Font: App Store 

Il·lustració 17. Secció “Directorio”. 
Font: App Store 

 
 
 

 

Il·lustració 18. Secció de “Jocs” . 
Font: App Store 

Il·lustració 19. Secció de “Perfil”. 
Font: App Store 
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En conclusió, tot i que la intenció de l’aplicació és positiva el cert és que la 

falta d’actualització impossibilita la seva competència. No obstant això, cal 

destacar el disseny que permet una fàcil navegació de l’usuari. 

 
• CrESI 

 

CrESI és la primera aplicació sobre educació sexual a Argentina. Igual que 

en les primeres aplicacions que s’han analitzat, aquesta també ofereix contingut 

en format de trivial mitjançant el qual s’avalua el coneixement de l’usuari a través 

de preguntes. També, l’aplicació ofereix altres opcions com buscar informació 

introduint una paraula, un parell de jocs sobre la violència de gènere i sobre el 

cos. Finalment, compta amb una opció que s’enllaça al compte d’Instagram de 

l’aplicació i que compta amb 15.600 seguidors. Aquest fet permet apropar-se al 

seu públic objectiu. De fet, l’aparició de les aplicacions en les xarxes socials obre 

múltiples oportunitats per a donar-se a conèixer entre el públic. Tot i que aquesta 

opció és rellevant, el disseny del compte d’Instagram no té coherència amb el 

disseny de l’aplicació, de tal manera que dificulta l’associació d’un amb l’altre. 

 
Com a aspectes negatius es troba que tot i que el disseny de la pantalla 

principal i la secció “Menú” és molt visual i és fàcil la seva lectura, les seccions 

d’enregistrament de l’usuari i de contacte resulta difícil de visualitzar les lletres. 

El contrast del blau fosc de fons amb el color gris de les lletres resulta complicat 

que és pugui llegir amb facilitat. No obstant això, la tonalitat de colors de la resta 

de l’aplicació, té coherència entre les diferents seccions. 
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Il·lustració 20. Pantalla principal. 
Font: Google Play Store. 

 
 

  
Il·lustració 22. Secció “Iniciar 
sesión”. 
Font: Google Play Store. 

Il·lustració 23. Pantalla “Buscar” 

Font: Google Play Store. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·lustració 21. Barra de menú. 
Font: Google Play Store. 
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Il·lustració 24. Secció “Contacto”. 

Font: Google Play Store. 

 

Il·lustració 26. Secció “Mi Cuerpo”. 
Font: Google Play Store. 

Il·lustració 25. Secció “Amor sin 

violencia” de l’aplicació . Font: 
Google Play 

 
 

Il·lustració 27. Instagram. 
Font: Google Play Store. 
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• Reproductiva 

 

Reproductiva és la primera aplicació sobre educació sexual creada l’any 

2019. Compta amb un menú desplegable amb les opcions “Inicio”, “Centros 

Médicos”, “Blog”, “Recursos”, “Multimedia” i “Chat”. Tot i que aquesta versió no 

es troba disponible a Espanya, es pot visualitzar l’aplicació a través de fotografies 

publicades a Google Play Store en el cercador de Google. A la primera opció 

apareixen tots els centres mèdics on es pot assistir. A la segona opció, es poden 

publicar comentaris i articles sobre educació sexual a l’apartat de “Blog”. A la 

tercera opció s’ofereixen una sèrie de recursos externs a l’aplicació. A la quarta 

opció, es pot visualitzar un contingut multimèdia i, finalment, l’última opció és un 

xat que està vinculat amb un servei especialitzat. 

 
Pel que fa a la funcionalitat, el seu ús és senzill donat que a la barra lateral 

desplegable apareixen les opcions de l’aplicació. A més, en cadascuna de les 

pantalles dona l’opció de tornar al menú desplegable a través del logotip. Així 

doncs, el seu funcionament és intuïtiu. 

 
D’altra banda, pel que fa al disseny de l’aplicació combina tonalitats de 

colors liles i grocs. Tal i com s’ha dit anteriorment, el color porpra s’associa a la 

lluita feminista i, d’altra banda, el color groc és un color més neutre que ressalta 

en contrastar-lo amb el porpra. De tal manera que la combinació del color lila 

amb el color groc, per a prémer a les diferents opcions, és correcte per a una 

fàcil utilització. No obstant això, cal destacar que el color que predomina és el lila 

i, per tant, pot desviar la mirada del públic objectiu. 
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Il·lustració 28. Barra de menú. 
Font: Google Play Store. 

 
 

 

Il·lustració 30. Secció “Blog”. 
Font: Google Play Store. 

Il·lustració 29. Pantalla per a iniciar 
sessió. Font: Google Play Store. 

 
 

 

Il·lustració 31. Secció “Chat”. 
Font: Google Play Store. 
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3.3.2. Enquesta a joves estudiants de Calalunya d’entre 13 i 18 anys 

 
 
Subjectes 

 
La mostra seleccionada ha estat un total de 166 joves estudiants d’entre 

12 i 18 anys de centres d’arreu de Catalunya (Veure Anexos) Aquestes escoles 

o instituts han estat l’Institut Castellar, Mare de Déu del Carme, Institut Egara, 

Institut Can Roca, Escola PIA de Terrassa, Pau Vila I, IES Terrassa, Institut 

Santa Eulàlia, Institut d’Igualada, Institut Montserrat Roig, Escola del Carme, 

Escola Mercader II, Escola PIA d’Igualada, Escola Sant Domènec Savio I, Escola 

Badalona VII, Escola Vedruna Vall, IES Torre del Palau, Oak House School, 

Escola de Pedralbes i Institut Ferran Casablancas. 

 
D’aquest total de 166 persones, 101 s’han identificat com a sexe femení 

(60,8%), 57 com a sexe masculí (34,3%) i 8 com a altres (4,8%). Són joves 

d’entre 12 i 18 anys donat que l’enquesta ha estat enviada a centres d’Educació 

Secundària Obligatòria, Batxillerat o Cicles Formatius, de tal manera que hi ha 

una variació d’un any. Així doncs, el total ha estat de 8 persones de 12 anys, 18 

persones de 13, 17 persones de 13 anys, 13 persones de 14, 31 persones de 15 

anys, 37 persones de 16, 35 persones de 17, 16 persones de 18 i 2 persones 

de 19 . Donat que van respondre cinc persones amb edats compreses fora del 

marge establert, hem hagut d’eliminar 5 respostes. Així doncs, el total de 

persones enquestades han estat 161. 

 
Quant a la formació de les persones enquestades trobem que la majoria 

acaben de cursar quart de la ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat. Per tant, 

tal i com hem vist anteriorment, predomina una mostra d’entre els 15 i els 18 

anys. 



52  

 

Instruments 

 
S’ha utilitzat un tipus d’instrument que és la realització d’una enquesta de 

22 preguntes. Les preguntes han estat dividides en quatre blocs en funció de les 

temàtiques. El primer bloc és un conjunt de de 4 preguntes personals, el segon 

bloc són 4 preguntes sobre l’educació sexual rebuda, el tercer bloc són 8 

preguntes específiques i, finalment, el quart bloc són 6 preguntes sobre les 

inquietuds o motivacions dels joves. 

 

Procediments 

 

 
Per a dur a terme aquest estudi s’ha posat en contacte amb algunes 

escoles d’arreu de Catalunya per a obtenir una mostra diversa i, a partir de les 

respostes dels joves, s’han obtingut uns resultats. Els i les participants van 

contestar totes les preguntes i 4 d’elles són invàlides degut a l’edat o que no 

estan ben contestades. 

 

Resultats i discussió 

 
A continuació, s’exposa el resultat de l’enquesta i es fa una valoració 

quantitativa i qualitativa d’aquesta. Tal i com hem dit abans, l’enquesta es 

divideix en quatre blocs. 

 
El primer bloc planteja tres preguntes personals com el sexe, l’edat i 

l’escola on s’ha estudiat. El sexe per a distingir i veure si hi ha una diferencia en 

funció del sexe de les variables que es volen estudiar. El segon bloc comprèn 

quatre preguntes sobre el grau general d’educació sexual que han obtingut i des 

de quines són les vies on ho han fet. El tercer bloc és un conjunt de vuit preguntes 

específiques sobre coneixement d’educació sexual. I, finalment, l’últim bloc, 

qüestiona quines són les necessitats o motivacions que tindrien els joves en cas 

de que es creés una futura possible aplicació sobre educació sexual. 
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• PRIMER BLOC 

 

El primer bloc es basa en preguntes de caire personal. 

PREGUNTA 1. Sexe de l’enquestat/da 

Del total de les persones enquestades, trobem que el 60,8% s’identifiquen 

com a sexe femení, el 34,3% com a sexe masculí i el 4,8% com a altres. 

 
PREGUNTA 2. Edat de l’enquestat/da 

 
 

L’edat dels i les enquestades ha estat entre els 13 i els 18 anys. 

 
 

PREGUNTA 3. Escola de l’enquestat/da 

 
 

Les escoles o instituts dels enquestats i de les enquestades han estat les 

següents: l’Institut Castellar, Mare de Déu del Carme, Institut Egara, Institut Can 

Roca, Escola PIA de Terrassa, Pau Vila I, IES Terrassa, Institut Santa Eulàlia, 

Institut d’Igualada, Institut Montserrat Roig, Escola del Carme, Escola Mercader 

II, Escola PIA d’Igualada, Escola Sant Domènec Savio I, Escola Badalona VII, 

Escola Vedruna Vall, IES Torre del Palau, Oak House School, Escola de 

Pedralbes i Institut Ferran Casablancas. 

 
PREGUNTA 4. Curs de l’enquestat/da 

 
 

Els cursos que estudien els i les enquestades hem trobat que la majoria està 

compresa entre quart de la ESO i 2n de Batxillerat. Així doncs, totes aquelles 

persones tenen entre 15 i 18 anys. 
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• SEGON BLOC 

 

El segon bloc tracta preguntes sobre l’educació sexual rebuda per parts dels i 

les enquestades. 

 
PREGUNTA 5. Has rebut educació sexual a casa? 

 
 

Hem observat com el 54,8% han respost que sí han rebut educació sexual 

a casa, mentre que el 45,2% han votat que no. Així que veiem com el resultat és 

bastant igualat i que la diferencia és només de 16 persones, és a dir, un 9,6%. 

 
Figura 1. Educació sexual rebuda a casa segons la mostra 

enquestada. 
 
 

 

 
Font: Extreta de l’enquesta realitzada amb Google Docs. 

 
 

 
PREGUNTA 6: I a l’escola? 

 
 

Seguidament, s’ha fet la mateixa pregunta però en l’àmbit escolar i el 

resultat ha estat “Sí” (19,3%) per davant de “No” (20,7%). Per tant, podem 

concloure que els joves d’entre 13 i 18 anys reben més educació sexual a l’escola 

que no pas a casa. 
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Figura 2. Educació sexual rebuda a l’escola segons la mostra 

enquestada. 
 
 
 

 

 

 
Font: Extreta de l’enquesta realitzada amb Google Docs. 

 
 

 
PREGUNTA 7. Consideres que tens prou informació sobre educació sexual? 

 
 

Tot i que aparentment, segons els resultats, veiem que hi ha una notable 

diferencia entre l’educació sexual que reben els joves a casa amb l’educació 

sexual que reben els joves a l’escola, veiem que quan es pregunta “Consideres 

que tens prou informació sobre educació sexual?” la majoria, un total del 54,32% 

per davant de les que responen “Sí” que són un 45,68%. 
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Figura 3. Consideració del grau d’educació sexual rebuda en 

general per la mostra enquestada 

 
 
 
 

 
Font: Extreta de l’enquesta realitzada amb Google Docs. 

 
 

 
PREGUNTA 8. Quina és o quines són les principals fonts d’informació? 

 
 

Quant a la font d’informació principal d’on obtenen l’educació sexual, hem 

obtingut els següents resultats. En destaca el 68,9% dels amics i el 65,9% 

d’Internet. Tot i que la pornografia es troba en quarta posició amb un 22,6% per 

darrera de la família amb un 41,5% podria donar-se el cas que els enquestats 

hagin respost Internet i volien fer referència a la Pornografia buscada a Internet. 

A més, segons l’estudi (Des)Información sexual: pornografia y adolescencia de 

Save the Children sobre l’analisi del consum de pornografia en adolescents 

confirma que el 54% dels adolescents considera que “la pornografia pot donar 

idees per a les seves experiències sexuals”. Per tant, la pornografia gratuïta pot 

ser una amenaça per a la formació i desenvolupament dels joves, sobretot en la 

idea de la submissió que té la dona davant de l’home. També podem observar 

com només 1 persona ha respost “Ginecòloga” i d’altres que n’han respost 

“Xerrades”. 
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Figura 4. Principals fonts d’informació sobre educació sexual 

segons la mostra enquestada. 

 

Font: Extreta de l’enquesta realitzada amb Google Docs. 

 
 

 
• TERCER BLOC 

 
El tercer bloc, tal i com hem esmentat anteriorment, es basa en 

preguntes relacionades en el coneixement dels joves en aspectes concrets. Els 

joves han hagut de puntuar quin és el seu coneixement sobre els següents 

conceptes. 

 
PREGUNTES 9 - 16. Quant saps sobre...? 

 
 

Quant a la menstruació, tot i que el percentatge més alt (25,6%) és un 

8/10, la mitjana sobre el seu coneixement és d’un 6,2 sobre 10. Quant als 

mètodes anticonceptius, el percentatge més alt és d’un 15,9% d’aquells que 

consideren que saben un 6/10, però la mitjana és d’un 7,15 sobre 10. Quant a 

les relacions sexuals, el percentatge més alt és d’un 20,7% a aquells que han 

valorat un 8/10, però la mitjana és de 6,82 sobre 10. Quant a com posar un 

preservatiu, el percentatge està més repartit però en destaca aquells que han 

valorat amb un 10/10 (30,5%), però la mitjana és de 6,93 sobre 10. Quant a les 
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Infeccions de Transmissió de Sexual o ITS el percentatge més elevat és un 

16,5% que han valorat un 8/10, però la mitjana és de 5,89 sobre 10. Quant a 

l’avortament, el percentatge més alt va ser un 15,2% que van respondre que 

sabien un 5 sobre 10, però la mitjana és de 5,92 sobre 10. Quant a l’aparell 

reproductor femení i masculí, els percentatges més alts es reparteixen entre el 7 

i el 10 sobre 10, però la mitjana és de 7,29. Finalment, quan a les orientacions 

sexuals en destaca el 29,9% que han votat un 10 sobre 10, però la mitjana ha 

estat de 7,67 sobre 19. 

 
En conclusió, els joves d’entre 13 i 18 anys tenen un coneixement sobre 

educació sexual d’un 6,73 sobre 10. A més, quant als coneixement sobre les 

diferents temàtiques trobem de més a menys coneixement: orientacions sexuals, 

aparell reproductor masculí i femení, mètodes anticonceptius, com posar un 

preservatiu, relacions sexuals, menstruació, avortament i ITS. 

 
• QUART BLOC 

 

Pel que fa a l’últim bloc, s’ha preguntat quina seria la utilitat que farien de 

diferents continguts en l’aplicació. 

 
Preguntes Quant als vídeos sobre continguts d’educació sexual, les 

puntuacions més elevades han estat 7/10 (30 persones) i 10/10 (31 persones); 

quant els consells sobre especialistes en educació sexual i sexualitat les 

puntuacions més altes han estat 8/10 (24 persones) i 10/10 (35 persones); quant 

al xat amb especialistes en cas de dubtes les puntuació més alta amb diferència 

ha estat 10/10 (41 persones); quant a les notícies o articles relacionats amb 

aquesta temàtica la puntuació més elevada ha estat de 21 i 22 persones en un 

6/10, 7/10, 8/10 i 10/10; quant al fòrum no ha tingut tant èxit ja que les votacions 

més repetides han estat 0/10 i 5/10 amb un total de 30 i 31 votacions respectiva; 

i, finalment, quant als jocs 36 persones han votat 10/10. 
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4. PROPOSTA 

 
Un cop realitzat l’anàlisi exhaustiu sobre les diferents aplicacions sobre 

educació sexual i sexualitat que es troben en el mercat, i analitzada l’enquesta 

als joves adolescents s’ha procedit a la creació d’un prototip d’aplicació. 

 
Aquesta aplicació ha nascut de l’experiència personal de l’autora en 

trobar-se amb algunes ineficiències en l’àmbit sanitari sobre educació sexual. 

També, la motivació de trobar un recurs per a que els joves no es trobin 

desatesos en aquest àmbit i de poder col·laborar amb el sistema educatiu oferint 

una eina per a poder implantar a les aules i oferir una educació sexual de qualitat. 

 
Aquest prototip d’aplicació ha estat creat des del lloc web Figma que 

compta amb una sèrie d’eines que permeten dissenyar tot tipus d’aplicacions 

tenint com a plantilla qualsevol dispositiu tecnològic. En aquest cas, s’ha escollit 

la base de l’iPhone 11 Pro donat que l’aplicació serà feta servida en un suport 

mòbil. En aquest apartat s’explica el procediment d’aquest disseny i la justificació 

de cadascuna de les seccions i continguts que apareixen en aquesta. A més, 

l’explicació anirà acompanyada d’un suport visual a través de captures de 

pantalla per tal de visualitzar-ho. 

 
Target 

 
 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, l’educació sexual hauria d’arribar als 

joves des de casa seva i des del sistema educatiu. No obstant això, la realitat no 

és així i no tothom té l’oportunitat de créixer amb els valors que l’educació sexual 

proporciona. És per aquest motiu, que el públic objectiu principal d’aquesta 

aplicació són els joves d’entre 13 i 18 anys sense distinció de sexe, és a dir, 

aquells que es trobin cursant Educació Secundària Obligatòria i estudis 

posteriors com Batxillerat o Cicles Formatius. D’aquesta manera, poden fer ús 

de l’aplicació mòbil lliure de prejudicis i amb total llibertat. A més, donat que és 

una eina que pot ajudar al professorat de les escoles a incrementar el 
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coneixement sobre educació sexual, aquests professionals també formen part 

del públic objectiu. 

 
Objectiu 

 
 

L’objectiu principal és millorar les aplicacions analitzades anteriorment i 

dissenyar una aplicació que aporti un contingut més innovador en funció de les 

necessitats i inquietuds del públic objectiu. Es pretén que els joves puguin trobar 

el seu espai d’intimitat, d’ampliació de coneixement sobre temes que poden 

resultar complicats de compartir i consultar tots aquells dubtes que poden crear 

incertesa i, fins i tot, malestar. I, això, es pot trobar a SexEdu. 

 
 

Funcionament 

 
 

Aquesta aplicació té un funcionament similar a les aplicacions analitzades. 

Donat que la mostra analitzada és procedent de Catalunya, el funcionament de 

l’aplicació serà només a Catalunya. 

 
En aquesta aplicació es troben cinc opcions per a buscar i trobar 

continguts sobre educació sexual, posar-se en contacte amb un especialista de 

la branca de la salut i per a col·laborar en la realització de futurs estudis a través 

d’enquestes. 

 
Estructura i disseny 

 
 

Quant al disseny de l’aplicació, s’ha optat per escollir una gama de colors 

neutre pel logotip, que no s’identifiqui amb els que històricament s’ha fet amb els 

“nois” i les “noies”. Així que els colors escollits han estat finalment el negre i el 

groc, dos colors neutres i seriosos, un aspecte que trenca amb les versions 

anteriors que hem vist que opten per colors més marcats. Pel que fa a la tipologia 

de lletra, predomina la lletra Bebas Neue que és majúscula i gruixuda. 
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Normalment, s’ha utilitzat per la descripció dels títols donat que la seva llegibilitat 

és senzilla i aporta seriositat. També, s’ha utilitzat la tipologia Cairo pels textos 

donat que és una lletra rodona. 

 
Una vegada oberta la pantalla principal, mitjançant un click ens porta a la 

següent. La següent pantalla que apareix és l’enregistrament de l’usuari per tal 

de que pugui guardar les dades que farà servir amb l’ús de l’aplicació. A 

diferència de les aplicacions analitzades, no totes comptaven amb l’opció 

d’obtenir un perfil per a poder guardar i deixar constància del que es fa en 

l’aplicació i permet una lectura fluïda. També, s’ha fet ús de la tipologia Cairo per 

a les aportacions dels usuaris i per algunes opció 

 

Il·lustració 30. Pantalla principal de 

l’aplicació. 

Il·lustració 31. Pantalla d’ ”Inicia sessió” 

de l’aplicació. 
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La tercera pantalla és el menú des d’on parteix tot el contingut que ofereix 

l’aplicació. En aquest cas, s’han inclòs quatre colors nous: el vermell, el groc, el 

porpra i el verd. Pel que fa al color vermell de la secció de Vídeos, ha estat escollit 

donat que el vermell s’associa, en part, al logotip de Youtube. A més, el color 

vermell convida a l’acció. Pel que fa al color groc, que a alhora és un dels colors 

principals del logotip, també s’associa a l’optimisme. Pel que fa al color lila 

s’associa a la creativitat i a la saviesa. Pel que fa al color gris de “Contacta’ns!”, 

ha estat escollit ja que normalment l’opció o secció de contacte acostuma a tenir 

un color més apagat. I, finalment, el color verd que de les ”Enquestes” s’ha 

escollit perquè s’associa a quelcom positiu o afirmatiu i a la salut. 

 

Il·lustració 32. Pantalla “Menú” de l’aplicació. Il·lustració 33. Menú” en la barra lateral. 
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Aquesta pantalla va vinculada directament a les diferents opcions de 

l’aplicació fent un click a sobre del nom de la secció que es vol visitar. A la part 

superior es troben les dues opcions que ofereixen informació: l’apartat “Vídeos” 

i l’apartat “Consells”. Donat que a les enquestes la valoració sobre vídeos 

informatius ha estat positiva obtenint la gran part dels vots entre una puntuació 

d’utilitat d’entre el 7 i el 10, s’ha considerat oportú afegir-la com a una de les 

principals opcions. Pel que fa als consells, també s’ha obtingut una valoració 

mitjana d’entre 7 i 10 sobre 10. Per això, ocupa la posició superior a la dreta. A 

més, el fet de que normalment, quan s’utilitza una aplicació, el primer en el que 

es fixa l’usuari és la part del mig i superior de la pantalla, l’objectiu és que s’hi 

fixin primerament en aquestes opcions. 

 
Pel que fa a les opcions que es troben en la meitat de la pantalla, tenim 

“Contacta’ns” i “Fòrum”. “Contacta’ns” és una eina personalitzada en la qual 

l’usuari es pot posar en contacte amb qualsevol dels professionals que formen 

part de l’equip de SexEdu. En l’enquesta realitzada es va considera com a 

positiva la seva funció dins de l’aplicació. D’altra banda, tot i que la valoració d’un 

fòrum de debat en l’enquesta realitzada no ha tingut gaire èxit, és una fet 

important si es vol promoure el debat en l’educació sexual. Així doncs, finament 

ha estat escollida per a incorporar-se en el prototip d’aplicació. 

 
Com a opció que no s’havia contemplat anteriorment trobem “Enquestes”. 

S’ha considerat oportú afegir una secció d’enquestes on el personal de SexEdu 

pugui publicar enquestes per a tenir enregistrades dades reals sobre educació 

sexual. No només és un fet distintiu a la resta d’aplicacions sinó que pot servir 

com a punt d’inflexió de l’educació sexual a Catalunya donat que no hi ha estudis 

que evidenciïn quina és la situació actual d’aquesta. 
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La quarta pantalla es tracta d’una plana per a visualitzar vídeos sobre 

consells o tips dels professionals amb una durada de 2-3 minuts. Tal i com hem 

justificant en les pàgines anteriors, actualment les xarxes socials amb més èxit 

com Instagram, Twitter, Facebook o Tiktok fan servir aquest contingut 

audiovisual per arribar a tothom. El format és semblant a Youtube de tal manera 

que la seva funcionalitat és senzilla. Es pot observar la part superior de la 

pantalla el logotip del menú, que en clicar apareixeria desglossat a l’esquerra de 

la pantalla. També, es troba l’opció de “Cerca” en cas de voler buscar un vídeo. 

A sota d’aquesta opció trobem d’esquerra a dreta, el vídeo principal que estem 

visualitzant i a la dreta els vídeos relacionats. A sota del vídeo principal els 

usuaris de l’aplicació poden deixar comentaris sobre el contingut que han 

visualitzat i també puntuar-lo. 

 

Il·lustració 34. Secció de “Vídeos”. Il·lustració 35. Menú” en la barra lateral. 
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La cinquena pantalla és un conjunt de consells en format d’articles. En 

l’enquesta realitzada, aquesta opció va ser una de les que més èxit va tenir. Així 

doncs, donat que la majoria de puntuacions ha estat de set o superior, s’ha 

considerat positiva la seva inclusió. El format també és molt senzill, apareixen 

articles de tres en tres amb una fotografia com a contingut principal i el títol 

d’aquest. Igual que a la resta de pantalles, a la part superior a l’esquerra es troba 

el logotip de menú, que, fent un click, apareix desglossat. També inclou la barra 

de cerca. En la mesura del possible s’intentaria que de cada contingut 

audiovisual es pogués publicar un article resumint-lo o d’un tema relacionat. 

 
 
 

Il·lustració 36. Secció de “Consells”. Il·lustració 37. “Menú” en la barra lateral. 
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La sisena pantalla és la secció “Fòrum” on els usuaris poden intercanviar les 

seves opinions respecte a temes de debat, notícies, fets que els ocorrin, etc. I la 

setena pantalla és la secció “Enquestes”. En aquesta pantalla els usuaris poden 

participar de manera activa en els estudis que es facin sobre educació sexual o 

matèries relacionades. Gràcies a l’enregistrament de les respostes es podrien 

crear estadístiques sobre l’educació sexual a Catalunya amb dades reals de 

joves d’entre 13 a 18 anys. A més, una vegada recollida una mostra considerada 

es podria procedir a realitzar un estudi per a que quedés constància i que, des 

de l’aplicació, es poguessin consultar els resultats. En aquesta pantalla veiem en 

la part superior de les possibles enquestes realitzades que podrien estar 

disponibles per a descarregar. En la part mitjana de la pantalla, apareixerien els 

avisos de les noves enquestes que es poden realitzar. Finalment, donat que 

aquesta és l’última pantalla en la que l’aplicació proporciona i, a més, compta 

amb la col·laboració dels usuari es deixa un missatge d’agraïment acompanyada 

del logotip de l’equip de SexEdu. 

Il·lustració 38. Secció de “Contacta’ns”. Il·lustració 39. Secció d’ “Enquestes”. 
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Finalment, la pantalla de “Contacta’ns” on els usuaris poden preguntar als 

especialistes de l’equip de SexEdu tots aquells dubtes que tinguin. . Donat que 

al lloc web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que tracta 

sobre educació sexual també ofereixen un xat, podrien també oferir el seu servei 

a través de la nostra aplicació ja que normalment els joves duen el seu telèfon 

mòbil a sobre i és més fàcil posar-se en contacte. 

 
 

 

Il·lustració 40. Secció “Contacta’ns!”. Il·lustració 41. “Menú” en la barra lateral. 
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Justificació del títol 

 
 

El títol de l’aplicació mòbil és SexEdu, que sorgeix de la fusió de les paraules 

Educació i Sexual amb anglès “sex education”. A més, aquesta paraula pot ser 

associada a la sèrie Sex Education estrenada a Netflix l’any 2019, la qual va tenir 

una rebuda molt positiva per part del públic més jove. 

 
Observacions 

 
 

Quant a aquelles opcions que s’havien plantejat en l’enquesta i que finalment 

no s’han inclòs han estat els jocs i les noticies. En primer lloc, hem observat en 

les aplicacions analitzades que moltes d’elles opten per un disseny de joc. Així 

doncs, s’ha descartat aquesta opció perquè s’ha volgut buscar un fet distintiu que 

diferenciï aquesta aplicació de les altres. En segon lloc, les noticies tampoc han 

estat incloses donat que les puntuacions de l’enquesta no han estat favorables. 

D’altra banda, donat a la manca d’estudis sobre educació sexual, s’ha decidit 

dedicar una secció o pantalla a la realització d’enquestes. D’aquesta manera, es 

podrien començar a tenir dades reals de la població catalana sobre educació 

sexual. 
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5. CONCLUSIONS 

 
Després de realitzar un anàlisi exhaustiu sobre la implementació de 

l’educació sexual en l’àmbit legislatiu i educatiu, s’ha pogut extreure una sèrie de 

conclusions que s’exposen a continuació. 

 
En primer lloc, en relació a la importància per parts dels governs sobre matèries 

d’educació sexual, s’ha observat una notable diferència entre Espanya i la resta 

de països europeus. Tot i la positiva voluntat del govern espanyol en fer possible 

una inclusió d’aquesta matèria en el sistema educatiu, la inestabilitat per part de 

l’alternança de govern ho ha dificultat amb el pas dels anys. A una escala més 

petita, veiem com Catalunya té carències a nivell d’investigació i els estudis sobre 

educació sexual són gairebé nuls. De fet, quant al sistema educatiu, la planteja 

des d’una perspectiva biologista, la qual cosa limita el seu desenvolupament. 

 
La comparació de resultats evidencia que fa falta fer un replantejament del 

sistema educatiu. L’educació sexual hauria de tractar-se com a matèria 

multidisciplinària amb la homogeneïtzació de continguts que permetés tractar 

aquesta temàtica en tots els àmbits educatius. A més, per tal de fer-se efectiu, 

els governs haurien d’invertir en la formació del professorat i haurien de 

proporcionar recursos per a impartir aquests continguts. Per tant, tal i com 

defensa Jordi Baroja, Director del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat, 

“l’educació sexual acaba depenent de formacions externes”. 

 
En segon lloc, al llarg de l’anàlisi presentat sobre les aplicacions d’educació 

sexual s’ha observat que són poques les que tracten aquest tema. Aquest fet 

podria resumir-se en que hi ha una manca d’informació al respecte que continua 

present a dia d’avui i que, el fet que no s’eduqui als joves en aquesta matèria, no 

desperta aquesta inquietud en documentar-se. Per aquest motiu, o bé tenen un 

contingut molt limitat o bé no estan actualitzades i n’és impossible fer-ne ús. No 

obstant això, s’ha observat que les aplicacions mòbils sobre menstruació o 

reproducció tenen un èxit molt destacable, fet que dona a entendre que aquests 

temes estan molt més normalitzats en la nostra societat. 
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En tercer lloc, amb el disseny del prototip d’aplicació s’ha buscat fer una 

millora de les aplicacions mòbils que es troben en els dispositius tecnològics a 

nivell de funcionalitat i de disseny. En comparar-les es pot observar com ofereix 

més opcions, més continguts i més recursos que la resta i que podria fer-se servir 

com a eina complementària a les aules. Amb la seva creació es podria 

proporcionar una educació sexual menys limitada i podria servir com a punt 

d’inflexió per a un canvi de paradigma en el sistema educatiu català. 

 
En definitiva, tot i que hem vist que els organismes internacionals plantegen 

programes per a resoldre aquest conflicte, a la realitat, no acaba de posar-se en 

pràctica. Per tant, en valorar el grau de formació dels diferents col·lectius de la 

societat es puntua com a suspesa donat que cap col·lectiu respon a un mínim 

de coneixements sobre el tema. 
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6. ANNEXOS 

Enquesta sobre educació sexual realitzada amb el Formulari de Google 
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Resultats de l’enquesta sobre educació sexual 
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