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SEXUALITAT, HIPOFISI I IMPULS SEXUAL

Glàndula: situada a la sella turca

Segrega: 
l'hormona del creixement

horm0na LH : estimula maduració òvuls
I provoca secreció testoterona

Hormona FSH: estimula fol.licles ovàrics
I maduració espermàtica

IMPULS  SEXUAL
Somnis eròtics, pol·lucions nocturnes, masturbació...  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A0ndula


Sexualitat en la discapacitat intel·lectual

Per què el tema de la sexualitat de 
les persones amb discapacitat provoca 
ansietat en tantes persones no 
discapacitades? 

Perquè aquesta sexualitat ha de 
ser un problema pels demés?



MIRADA INTEGRADA  DE LA  SEXUALITAT

La sexualitat no es només el sexe 

ni el coit ni la simple genitalitat.

La sexualitat va molt

més enllà.     
part de la personalitat

naixement  fins  la mort 

és dinàmica 

diversa, 

personal…

grau?

tipus?

edat?

El tipus i la qualitat de l’educació en la sexualitat 
passa per la formació individual

i la vivència personal

INTIMITAT SEXUALITAT



Conjunt de MITES creats per la societat
Pensem-hi ?...

 Són persones sense necessitats sexuals 

 La família no pretén educar sexualment als seus fills/es. 

 Per arribar al plaer sexual és necessari l’orgasme. 

 Les persones amb discapacitat no tenen fantasies sexuals.

 No poden sentir satisfacció sexual. 

 La masturbació és una practica no recomanable.

 La utilització d’accessoris per arribar al plaer de la persona és inadequat.

 Tenen dependència de les altres persones i necessiten una protecció constant.

 Por a que es transmeti genèticament la seva discapacitat. 

Font: Resum a partir de Torices i Ávila (2007).



Coses que SÍ que sabem

• La sexualitat saludable es construeix 
a partir de la socialització.

 de la relació més o menys

íntima amb els iguals

 De l’entorn més immediat

Els pares com a educadors: 
o influenciats pels mites 

o la pròpia formació en sexualitat

o la vivència personal de la nostra sexualitat

o les experiències prèvies 



Comencen aquests camí amb menys oportunitats...

 Pobre socialització (més en aspectes sexuals) „

 Poques conductes “sexuals infantils”

 Falta de intimidat y privacitat: 

absència d’espais privats, per tenir determinades conductes 
sexuals auto eròtiques o amb els iguals 



Redueixen les possibilitats d’aprendre ...

• Imatge infantilitzada.
• Sobreprotecció.
• Accés més controlat i 

restringit a informació 
sexual.

• Medicació.
• Excessiva presència de 

l’adult.



La Sexualitat  en la DI
Jerarquia de l’atracció 

Esta demostrat que una persona amb 

DI moderada, preferiria estar amb una 

persona amb DI lleu i aquestes amb una 

persona sense discapacitat. 
Löfgren-Mrtenson, 2004

Estratègia d’aquestes persones 

per evitar l’ estigmatització



Dèficits cognitius, emocionals i conductuals  

 „Major dificultat per generalitzar, fer aprenentatges flexibles, 
planificar el futur i processar informació. 

 Pensament concret, vinculat a l’aquí  i l’ara. ‰

 Aprenentatges més lents, més erronis i més deficitaris.

 Dificultats introspectives  i de comunicació.

 Dificultats en el mantenimiento de la atención. „ 

 Tendencia a la aquiescencia. „ 

 Molt sugestionables. „      Més manipulables.

López (2006)



Dèficits cognitius, emocionals i conductuals 

Deficiències objectives en les seves habilitats interpersonals i 
socials

Conductes afectives i sexuals menys adaptatives per excés o 
defecte

 en el saber dir sí o no... 

 queixes, piropejar, citar-se...



Relació del Grau i Conductes Sexuals en Discapacitat Lleu

• Desenvolupament normalitzat, però més lent.

• Capacitat d'aprendre en l’aspecte sexual equiparable 
adolescència entre 13 – 15 anys.

• Ajusten amb alguna dificultat 

la informació entorn (TV, revistes, converses...).

• Susceptibles d’adquirir capacitat d’autocontrol.

Centre Educatiu assistencial Sant Joan de Deu



Relació Grau Discapacitat i conductes sexuals
Lleu

• Grup amb major variabilitat en les manifestacions en 
funció de les seves característiques i experiències. 

• Amb orientacions adequades,les seves expressions 
sexuals força normalitzades (carícies, petons, coquetejar...).

 Necessiten relacions interpersonals 

per cobrir les seves necessitats 

afectives- sexuals.

 Poden mantenir una parella estable.



Relació Grau i Conductes Sexuals 
amb Discapacitat Moderada

• Menys capacitat que els lleus, però són educables.

• Poden aprendre hàbits correctes.

• Aprendre sobre el seu cos, desitjos i sentiments.

• Gran part de les conductes que manifesten són més 
producte de la imitació que de la pròpia iniciativa.

• La seva sexualitat tendeix més a la masturbació, 

carícies a l’altre, i rebre carícies.



Filosofia,  ideologia  i  enfocament  dels suports  en la 

sexe - afectivitat dels nois i noies d’Elna 



Unes prèvies ...

A priori és fàcil estar d’acord en respectar els drets sexuals 
de les persones amb DID, però no sempre resulta fàcil en 
les accions concretes:
- ensenyar habilitats motrius masturbatòries

- promocionar espais privats de trobada entre les parelles

- facilitar l’acompanyament i mediació amb serveis sexuals externs

- ...



La falta d’ informació i experiències 
comporta des- protecció

Creiem que hem de promoure l’autonomia i assegurar les 
necessitats bàsiques de les persones que acompanyem 
entorn a: 

- l’ afecte                                                        

- l ’ amor

- la companyia i el contacte

... de la mateixa manera que valorem la nutrició, la             
medicació, l’habitatge, la salut, la cultura... 



LA SEXUALITAT ALS HABITATGES ELNA                            
Ideologia.

 Des de Elna es treballarà per reduir la falta de cultura i de 
coneixement sobre la sexe - afectivitat

 En les actuacions dels professionals d’Elna sempre 
primara la informació a la família i el respecte per les 
seves creences i valors. 

 El treball en matèria sexual es consensuarà amb la família 
i el seu fill/a i es mediara en el cas que sigui necessari.  

 Professionals preparats per fer autocrítica en la manera de 
procedir



La sexualitat als habitatges ELNA
Ideologia que sustenta les intervencions

 La sexualitat és un dret universal, i es procurarà oferir els 
suports necessaris per a que cada noi i noia pugui gaudir 
d’aquests aspecte de la vida.

 La sexo-afectivitat és una qüestió intima i privada i es 
tractarà donant molt valor a aquestes dues qüestions.

 Els suports i recursos s’oferiran de forma personalitzada 
actuant sempre amb cautela i escoltant amb atenció la 
demanda o el que explica el jove.



La sexualitat als habitatges ELNA
Ideologia que sustenta les intervencions

 Promocionar la presa de decisions que afectin a la seva 
intimitat i vida privada

 La relació sexual quan implica a una altra persona ha de 
basar-se en una relació lliure i consentida per les dues 
bandes.

 No confondre llibertat amb llibertinatge. 

 Es contempla que, si es dona el cas, es treballarà amb 
recursos o professionals externs



La sexualitat als habitatges ELNA
Ideologia que sustenta les intervencions

Es considera que la submissió, l'aïllament o la inactivitat 
social o emocional del jove comporten dificultats per 
desenvolupar una sexualitat saludable.

S’estarà sempre obert
a donar al jove
la informació sobre
sexualitat i afectivitat 

que demani.



www.fundacioelna.org informacio@fundacioelna.org

http://www.fundacioelna.org/

