
L’origine du monde 

Institut Fort Pius  

Autoria 

Marta Gil Fraca 

Tutoria 

Elisabet Pous Benesey 

Matèria 

Biologia 

Idea inicial 

Aquest treball de recerca surt d’una 
inquietud, del sentir que als adoles-
cents d’avui en dia avancem a la deri-
va de la comercialització extrema, de 
la necessitat de crear per canviar. El 
meu objectiu principal: obrir una 
porta al gran món que la sexualitat 
femenina representa i començar a 
trencar, a poc a poc, amb la hipocre-
sia d’una societat hipersexualitzada 
en que la sexualitat segueix sent ta-
bú. 

Procés d'elaboració 
- Part Teòrica: mitjançant articles 
científics i llibres d’aquí i allà, consti-
tueix una petita guia introductòria a 
la complexitat de la biologia sexual 
femenina. Aquesta primera part m’a-
grada observar-la com una piràmide, 
on tot comença en el més concret de 
la biologia, l’anatomia; i acaba amb el 
més efímer, les hormones  involucra-
des en la resposta sexual i els senti-
ments amorosos). A través de les 
pàgines que la constitueixen desco-
brireu l’anatomia completa (i sovint 
desconeguda) del clítoris, els misteris 
encara sense resoldre de les zones 
erògenes i tots els mecanismes res-
ponsables del plaer sexual. 

- Part Pràctica: a través de la creació i 
anàlisi d’una enquesta ideada per mi 
mateixa he arribat a crear un taller 
de sexualitat per a adolescents  

d’entre 16 i 13 anys (basat en els resul-
tats obtinguts al fer la enquesta als 
alumnes de 3r i 4t del meu institut). El 
taller consta de 4 sessions d’hora i mitja 
on hi ha una constant interacció entre 
l’educador i l’alumne. Té com a fil con-
ductor l’art (1 quadre introductori per a 
cada sessió) i va del més abstracte (la 
sexualitat com un concepte més filosò-
fic) al més concret (la resolució de man-
cances més “teòriques”: anatòmiques, 
fisiològiques, etc.), passant per el reforç 
de la autoestima (estima’t abans de vo-
ler estimar) i la importància de la confi-
ança, la intimitat, etc. en les relacions de 
parella. 

Conclusions 
Els resultats obtinguts em permeten 
confirmar la meva hipòtesi. He pogut 
observar la desconeixença dels adoles-
cents en vers la sexualitat (més enllà del 
sexe o la orientació sexual), així com la 
pressió social que recau sobre ells en 
aquest tema. La falta d’autoestima tam-
bé s’hi ha sumat, però m’ha sorprès. A la 
meva hipòtesi plantejava una insegure-
tat majoritàriament femenina respecte 
el físic, això ha estat corroborat, però se 
li ha sumat la baixa autoestima d’un 
nombre considerable de nois. Això de-
mostra com tant nois com noies lluiten 
contra els rols socials i com això els juga 
sovint una mala passada. Caldria apro-
fundir en conceptes més teòrics d’al-
guns àmbits com l’anatomia del clítoris 
o la diferència entre vulva i vagina, la 
lubricació i el plaer sexual femení. És 
necessari tractar les inseguretats físi-
ques i psíquiques (per evitar que recor-
rin a la sexualitat per sentir-se millor), 
així com desmitificar-los (desmentir ide-
es socialment molt arrelades) i fer que 
vegin la masturbació i la experimentació 
individual com una cosa bona i necessà-
ria. Caldria també insistir en la impor-
tància de la comunicació en parella, de 
la intimitat, complicitat i confiança. 
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