PROGRAMA D'INTERVENCIÓ D'EDUCACIÓ SEXUAL (PIES)
Instruccions generals curs 2019-2020
1. El centre que ha participat durant el curs anterior en el PIES i vol continuar
participant  es manté la seua inscripció automàticament. NO HA
D’INSCRIURE’S NOVAMENT.
El centre que estiga inscrit realitzará el PIES en 2n i 3r d’ESO. Si el
centre només té fins a 2n d'ESO, també pot participar realitzant-lo
únicament en aquest nivell educatiu.
2. El centre que ha participat durant el curs anterior en el PIES i no vol
continuar participant  ho ha de notificar, i ha d'utilitzar per a això el
formulari de baixa de la pàgina web:
http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/colaboracion-conotras-entidades#sanpies
3. El centre que vol inscriure's per primera vegada en el programa PIES 
ha d'utilitzar el formulari d'inscripció de la pàgina web:
http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/colaboracion-conotras-entidades#sanpies
El centre que s'inscriga haurà de realitzar el PIES en 2n i 3r d'ESO.
Qui pot participar?
Pot participar qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana, per iniciativa
pròpia, que estiga impartint el nivell de 2n i 3r d'Educació Secundària Obligatòria (si el
centre només té fins a 2n d'ESO, també pot participar).
Descripció de la activitat:
El PIES es desenvolupa gràcies al treball conjunt de tècnics i tècniques de promoció
de la salut i dels CIPS, sexòlegs i sexòlogues, personal sanitari i psicopedagogs i
psicopedagogues (orientadors i orientadores) o docents en els centres educatius.
El programa consta de tres Unitats Didàctiques, desenvolupades en l’aula a través de
quatre tallers impartits per personal sanitari format en educació sexual, en coordinació
amb el gabinet de psicopedagogia o el professorat responsable del PIES en el centre:
 2n d’ESO:
Taller 1. Som éssers sexuats. La sexualitat com a experiència vivencial. La
identitat sexual.
Taller 2. Explore, reconec i signifique el meu cos. La sexualitat integrada en la
història personal. El coneixement i el maneig del propi cos.
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 3r d’ESO:
Taller 3. Valore el risc i decidisc. Valoració del risc i decisió en l’àrea de la
sexualitat.
Taller 4. Els comportaments sexuals i la salut sexual.
A través d'activitats dissenyades per a desenvolupar aquests continguts, es facilita en
cada taller un posicionament crític enfront de qüestions claus del Fet Sexual Humà:
Identitat Sexual, Identitat de Gènere, Orientació Sexual, Igualtat de Gènere, Diversitat
Sexual i de Gènere, Enamorament, Desig Sexual, Relacions Eròtiques, Plaer,
Negociació.
Tot això dirigit cap a la construcció d'actituds que afavorisquen el reconeixement i el
respecte de la diversitat del Fet Sexual Humà i la presa de decisions saludables en la
pròpia sexualitat dels adolescents.
La duració de cada taller és d'aproximadament 100 minuts (2 classes consecutives).
En cas de participar:
A què es compromet el centre educatiu?
Anomenar com a mínim un/a coordinador/a responsable del programa entre el
personal del centre. És preferible, pel seu perfil formatiu, que siga l’orientador o
l’orientadora.
Aquesta persona coordinadora s'encarregarà de:
1. Coordinar-se amb el tècnic o la tècnica de programes del Centre de Salut
Pública i personal sanitari de la zona per a la planificació de l'activitat en el
centre.
2. Coordinar i acompanyar el personal sanitari en els tallers quan es considere
oportú.
3. Conéixer el programa, la qual cosa podrà realitzar a través del tècnic o de
la tècnica de programes del Centre de Salut Pública.
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