Satisficció
Parlem de porno, plaers i imaginaris
Què és “Satisficció”?
És un programa d'educació sexoafectiva que posa el focus en la pornografia per tal de construir una mirada
crítica i generar imaginaris eròtics i del plaer diversos.
Per a qui?
Grups de com a màxim 25 persones d’entre els 14 i els 25 anys. Pot ser grup de nois, noies o mixte.
Plantejament
El visionat de contingut pornogràfic és una manera d'excitar-se, de practicar l’autoerotisme i d'aprendre sobre
la pròpia sexualitat. Dins el marc de l'educació sexual integral, i des d’un marc feminista, aquesta proposta
pedagògica es planteja reflexionar sobre el consum de pornografia per part d’adolescents i joves, defugint
l'alarma social o estigmatització. Amb aquesta intervenció volem proporcionar eines per apropar-se als
materials pornogràfics de manera crítica, ensenyant a analitzar els seus missatges i reeducar el seu ús alfabetització porno-, aprofitant l'oportunitat per parlar obertament del que podem aprendre d’aquests
materials i per construir imaginaris eròtics diversos i més satisfactoris.
Objectius principals
• Proporcionar eines per enfrontar-se a materials pornogràfics de manera crítica
• Fer de la conversa sobre el porno una oportunitat per a l'educació sexual integral
• Oferir un espai per explorar imaginaris eròtics més satisfactoris basats en el plaer i
l’autoconeixement
Metodologia
La metodologia és participativa però sempre respectant la voluntat de la persona a participar activament o
no en la discussió i la sessió. Es farà servir diverses eines com pluges d’idees, debats grupals, veritat-fals...
Durada: 2 hores
Materials necessaris: Pissarra, ordinador i projector, equip de so.
Continguts
• Diferències entre el porno i el sexe real
• Anàlisi de la pornografia habitual o mainstream, analitzant com es retraten rols de gènere, cossos,
anatomia sexual, desitjos, relacions i sexualitats.
• Els diferents tipus de porno
• Revisió dels mites sobre la sexualitat - tan freqüents i reproduïts en molts àmbits de la societat que
també recorren a els patrons narratius del porno mainstream .
• Detecció de pràctiques sexistes i heteronormatives; així com l'absència d'elements presents en el
sexe real: la negociació, la comunicació , el consentiment, l'ús de mètodes de protecció
• Elaboració col·lectiva d’imaginaris eròtics basats en el plaer i l’autoconeixement

El programa “Satisficció” també ofereix la possibilitat de fer intervencions amb professionals i amb famílies
d’adolescents i joves.
Per mes informació: satisficcio@centrejove.org

