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A guía-xogo consta de 40 cartas (10 por 
cada un dos catro paus- do 1 ao 7 e 10-11-
12) con representacións, debuxos, palabras 
e preguntas sobre o tema; obsérvaas con 

Tes nas túas mans un xogo de cartas 
chamado "E ti...de que pau vas?", que á súa 
vez é unha guía informativa sobre 
afectividade e sexualidade. Pódese usar 
para  informarse e  aprender  sobre 
conceptos e ideas acerca das diversas 
sexual idades (onde poderán verse 
reflectidas moitas persoas) e por outro, 
empregar a baralla para xogar aos 
diferentes xogos de cartas habituais 
( e s co b a ,  b r i s c a ,  s e i s e s ,  c h i n c h ó n , 
memori...ou calquera que saibades ou 
inventedes) pero coa temática afectivo-
sexual moi presente como pano de fondo 
(permitíndovos así falar do tema, facervos 
preguntas, crear debate, cuestionar mitos, 
ampliar información, etc.).

Idade recomendada do xogo: de 12 a 99 
anos

detemento e será un divertimento. 

Cada un dos catro paus habituais (ouros, 
b a s t o s ,  c o p a s  e  e s p a d a s )  e s t á n 
representados  por  catro  áreas  da 
e d u c a c i ó n  a f e c t i vo - s e x u a l :  co r p o , 
emocións, saúde e relacións. Nalgunhas 
d e l a s  v e r á s  a l u s i ó n s  o u  p o d e r á s 
complementar coa información que 
aparece máis detallada nos folletos 
informativos que acompañan as cartas, con 
diferentes contidos, explicacións e 
rescursos sobre a temática (estarán nas 

0imaxes sinaladas con * ou superíndices ) 
que che levarán aos contidos informativos 
dos folletos.



#EtiDQPV?#EtiDQPV?
GUÍA SEXUALIDADE PARA  A MOCIDADE

E ti...de que pau vas?

Orientación do desexo: está relaciona-
da coa preferencia sexual, co sexo polo 
que nos sentimos atraídas emocional, 
s e x u a l  e  a f e c t i v a m e n te .  A  n o s a 
orientación pode variar en forma e 
intensidade nos diferententes momen-
tos da nosa vida. Algunhas das diversas 
opcións son:

Ÿ Heterosexualidade: sentir atracción 
polas persoas do sexo contrario.

Ÿ Homosexualidade: sentir atracción 
polas persoas do noso mesmo sexo.

momento máis home e noutros máis 
muller. O importante é respectar toda 
esta diversidade de identidades e saber 
que hai realidades sexuais diferentes á 
nosa e todas iguais de válidas.

Ÿ Bisexualidade: sentir atracción por 
ambos os dous sexos indistintamen-
te.

Tamén poden gustarnos as persoas 
independentemente do seu sexo ou 
xénero (pansexualidade); ou non sentir 
atracción por ningún sexo (asexualida-
de); así que xa sabemos que hai moitas 
opcións de desexo e atracción posibles.

Expresión de xénero: trátase da forma 
na que manifestamos o noso xénero 
mediante o comportamento, a nosa 
apariencia, vestimenta, intereses, 
afeccións, etc.; está influenciada polo 
que social e culturalmente se atribúe a 
un sexo ou a outro, polo que hai que 
saber que existen diversas maneiras de 
expresión feminina, masculina ou 
andróxina (combinación de ambas).
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corpo

Sexualidade(s): é unha dimensión da 
persoa, non un instinto, que afecta a 
todo o noso corpo, xa que todas as 
persoas somos sexuadas. Cada quen 
vaise facendo sexual, vaise sexualizan-
do, é dicir, notándose, vivíndose, 
descubríndose, sentíndose sexual 
progresivamente, evolutivamente. Cada 
persoa vivirá a súa sexualidade de forma 
distinta e esta estará en continua 
evolución: vívese en todas as etapas da 
vida e exprésase de múltiples formas e 

Corpo sexuado: as persoas somos seres 
sexuados, todas nacemos con órganos 
sexuais. Pero cada persoa vive esa 
condición dun xeito distinto, por iso 
falamos de sexualidades.

presenta moitas finalidades (pracer, 
tenrura,  comunicación,  relación, 
coñecementos, vitalidade, reprodución), 
influenciadas pola socialización e 
educación. 

Sexo biolóxico: trátase das diferenzas 
biolóxicas existentes entre as persoas 
no momento de nacer. Nel xogan un 
papel importante os xenitais,  os 
cromosomas e as hormonas. Cando 
nacemos, a cada persoa se lle asigna o 
sexo masculino se os cromosomas son 
XY e o neno ten pene e testículos, 
mentres que o bebe sería de sexo 
feminino se os cromosomas son XX e ten 
vulva e ovarios. Non obstante, ás veces 
nacen persoas cunha anatomía sexual e 
reprodutiva diferente á de home-muller, 
algunhas teñen unha combinación dos 
dous tipos de xenitais e outras teñen 

xenitais non de todo femininos nin 
masculinos, ou persoas que teñen 
cromosomas XXY ou X0; a todas estas 

1
persoas chámaselles intersexuais . O 
sexo biolóxico é mais diverso do que 
pensamos.

Identidade sexual ou de xénero: fai 
referencia a como se sente cada persoa, 
é unha vivencia propia e pode coincidir 
ou non co sexo biolóxico. Hai persoas 
que non se senten identificadas co sexo 
que se lles asignou ao nacer, por 
exemplo naceron nenos pero séntense 
nenas e ao revés; son as chamadas 
persoas transexuais. Outras persoas 
non se posicionan nin como muller nin 
como home, senón que poden sentirse 
home e muller á vez; sentirse un pouco 
rapaz e algo de rapaza; algunhas non se 
senten nin home nin muller ou nalgún 

Eu son así, respéctame!
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escoitar, opinar sen xulgar nin criticar, 
sentir empatía e sobre todo respec-
tar as distintas e diversas sexualida-
des das persoas. Estas actitudes 
farán que teñamos máis claro quen 
somos e cómo nos sentimos e así será 
moito máis doado poder expresalo e 
compartilo. 

emocións
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emocións
2A sexualidade  está vinculada aos 

afectos. Afectividade e sexualidade 
acompáñanos ao longo de toda a vida 
e na adolescencia constitúe un dos 
centros de preocupación, xa que é 
nesta etapa na que as relacións (con 
nós mesmas e con outras persoas: 
familia, amizades, compañeiros/as do 
instituto, profesorado) empezan a 
configurarse como importantes e van 
conformando a nosa personalidade e 
as persoas adultas que imos chegar a 
ser. 

Os afectos son o conxunto de 
sentimentos e emocións e estas 
poden ser moi variadas ante o 
crecemento da sexualidade e os 

Por todo iso é importante ter unha 
boa xestión das emocións, identificar 
o que sentimos e pensamos e saber 
controlalo coa nosa mente-corpo, 
para ir coñecéndonos mellor e así 
poder vivir a sexualidade dunha 

p r i m e i r o s  e n co n t r o s  s e x u a i s : 
vergoña,  medo,  inseguridade, 
curiosidade, frustración, alegría, 
tristeza, noxo, ilusión, sorpresa, 
calma...  Co florecer sexual cada quen 
conecta cun ou outro sentimento e 
iso relaciónase coa forma que temos 
de entender o corpo, o pracer e o 
desexo. Canto máis en contacto 
esteamos co noso mundo emocional 
e cos sentimentos que nos xera o 
noso corpo,  máis  consc ientes 
seremos para aceptar, aprender e 
medrar.

e ti, como sentes 
2a túa sexualidade ?

Unha boa comunicación axuda a 
establecer eses límites, a compartilos 
coas demais persoas sen que se 
converta nunha fonte de conflitos, e 
para iso o primeiro paso é o autoco-
ñecemento, a comunicación con nós 
mesmas/os, saber o que queremos e 
o que non, expresar o que nos gusta e 
o que non, recoñecer as nosas 
debilidades e as nosas fortalezas, 

forma máis  plena e  saudable. 
Mentres máis control e coñecemento 
teñas de ti mesma/o, mellor prepara-
da/o estarás para negociar contigo e 
coa persoa(s) que decidas compartir a 
túa sexualidade: falar, escoitar,  saber 
poñer límites sen que iso requira 
expresar ira, rancor, molestias ou 
enfado (emocións que sen dúbida 
non nos deixan pensar con claridade).
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RELACIÓNS

- Recursos comunitarios e enlaces de interese: 

NARÓN

Oficina Municipal de Información Xuvenil-
OMIX Servizo Sociocomunitario Municipal:

 Praza de Galicia, s/n 15570 Telf. 981 337 700, 
Ext.1103 omix@naron.es

Páxina web Dameuntoke de Mocidade: 
www.dameuntoke.es

(Podes descargar este xogo-guía a través desta Web)

Centro de Orientación Familiar- COF 
Ambulatorio Fontenla Maristany: 

Pza. España, 19-20, 5º- 15403 Telf. 981 336 636 
(de luns a venres de 9:00 a 14:00)

Centro de saúde e Servizo de urxencias: rúa 
25 de Xullo, s/n- Telf. 981 382 797

FERROL

Sergas: https://www.sergas.es/Saude-publica/VIH-
e-outras-ITS

AGaSEX: Asociación Galega para a Saúde Sexual: 
http://www.agasex.org/

Quérote +: http://xuventude.xunta.es/querote-
mais Telf. 647 018 752(Atención profesional de 

consultas presenciais, telefónicas e en liña).

Páxina informativa da antiga Rede Quérote: 
http://www.querote.org/

Arelas: Asociación de familias de menores trans*: 
http://asociacionarelas.org/gl/ Tfno: 686 160 465

Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar 
Social: 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/home.htm

Campaña de sensibilización do uso de internet nas 
relacións de parella: 

http://www.amornoescontrol.com/

Centro joven de anticoncepción e sexualidade: 
http://www.centrojoven.org/
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RELACIÓNS
A sexualidade pódese vivir  de 
diferentes maneiras, pero dalgún ou 
outro modo, promove relacións con 
nós mesmas e con outras persoas.

O pracer xera vínculos, relacións que 
posibi l i tan que as  persoas  se 
comuniquen, se  conecten desde a 
alegría e felicidade. Percibir o pracer 
no corpo da outra persoa: mirada, 
caricias, palabras, dar e recibir desde 
a tenrura e o afecto xera relacións sás 
e afectuosas. Se establecemos as 
nosas relacións sexuais dende o 
pracer, dende o bo trato será a nosa 
mellor habilidade para conectar coas 
persoas e  sumar experiencias 
saudables e satisfactorias.

Para ligar, gustarlle ás persoas que 
nos atraen e interesan, debemos 
querernos e mostrar o mellor de nós, 
aceptando como é a outra persoa e 
comprendendo que poderá ser unha 
relación máis ou menos duradeira, 

4pero na que é importante respectar  
as decisións e os ritmos persoais, xa 
que cada quen é libre de pensar, facer 
e sentir o que ela queira, sen presións 
nin ameazas. 

Deste xeito,  o ideal  é  manter 
relacións igualitarias,  nas que 
tratemos con respecto as persoas e 
non o fagamos de maneira distinta en 
función do sexo, a identidade ou a 
orientación sexual de cada quen; así 
evitaremos o machismo, a homofo-
bia, a transfobia e calquera trato 
desagradable ou violento que 

Ollo a todos os mitos (crenzas 
erróneas) que existen acerca da 
sexualidade: “masturbarse é malo”; 
"as persoas bisexuais son unhas 
viciosas"; “as primeiras relacións con 
penetración doen ás rapazas”; “os 
rapaces sempre teñen máis ganas de 
ter relacións sexuais que as rapazas”; 
“as rapazas poden ter dous tipos de 
orgasmos: vaxinal e clitoriano”; “a 
pílula do día despois é un método 
anticonceptivo”; “o ideal é rematar cun 
orgasmo”; "os celos indican que me 
quere moito"; "o tamaño do pene 
importa para obter pracer"; "retirar o 
pene da vaxina antes de exacular -
marcha atrás- é fiable para evitar 
embarazos"; "cando tes a regra non 

ningunha persoa debera experimen-
tar.

O mellor é estar ben informadas/os e 
non deixar de aprender sobre o tema, 
e para iso aquí van uns recursos e 
enlaces de interese onde poderedes 
acceder a moita máis información e 
resolver dúbidas e cuestións sobre a 
sexualidade:

podes ter prácticas sexuais"; "as 
rapazas mastúrbanse menos que os 
rapaces"; "o hime da vaxina rómpese 
coa primeira penetración", etc. Estes  
mitos están fundamentos en crenzas 
que ten a sociedade, que a miúdo 
segue percibindo a sexualidade como 
algo tabú ou centrándose no morbo 
ou no risco, cunha gran diferenza 
para os rapaces e as rapazas. 
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SAÚDE

facerse masaxes...con consentimen-
to é pracenteiro e non conleva ningún 
risco.

Así que para gozar dunha boa saúde 
lembrade: aceptar quen e como es, 
comer variado, facer exercicio físico, 
autocoidarse, descansar e durmir, 
manter unha boa hixiene persoal, 
regular as emocións, escoitar e sentir 
o voso corpo, gozar de actividades na 
natureza (non todo vai ser móbil, 
ordenador e consola) e  facer todo 
aquilo que vos proporcione benestar 
e vos faga feliz, sempre e cando 
respecte ás demais persoas.

sangrado que se 
produce todos os 
meses no que se 
eliminan os óvulos non 
fecundados, xunto co 
recubrimento do 
texido e sangue do 
útero. É algo natural e 
saudable, que non 
impide que poidamos 
facer as nosas 
actividades diarias 
habituais.

menstruación
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SAÚDE
Vivir a sexualidade plenamente é 
sinónimo de saúde. Todo o corpo é 
pracenteiro, o pracer entra polos 
sentidos (tacto, olfacto, oído, vista e 
gusto) e estar conectado a el de 
forma autónoma dános seguridade e 
autoestima: saber o que nos gusta, o 
que nos erotiza. A erótica conécta-
nos con ese gozo, ese pracer.

Aínda así é importante que saibamos 
que existen prácticas sexuais que 
conlevan riscos para a nosa saúde e 
principalmente son aquelas nas que 
entra o contacto con outra(s) persoas 
a través de prácticas con penetración.

3Que son as ITX  (infeccións de 
transmisión xenital)? 

Son doenzas producidas por axentes 
infecciosos e parasitos, que se 
contaxian por contacto entre xenitais 
ou as súas segregacións ou entre 
zonas do corpo dunha persoa e os 
xenitais ou as segregacións xenitais 
doutra. Isto ten lugar xeralmente nas 
prácticas sexuais compartidas sen 
protección. Algunhas das ITX máis 
coñecidas son: o VIH e SIDA, o virus do 
papiloma humano, a hepatite B, a 
sífilis, a gonorrea, a clamidia, o herpes 
xenital, a tricomonas, etc. Algúns dos 
síntomas máis frecuentes son: 
molestias nos xenitais, picores, 
úlceras, secrecións diferentes na 
vaxina ou no pene (cheiro, cor ou 
cantidade). Se pensas que podes ter 
algunha ITX debes dicilo e pedir 
axuda médica; non temas, curarás 
axiña!

Pe ro  l e m b ra d e  q u e :  b i c a r s e , 
acariñarse,  tocarse e sentirse, 
murmurarse,  darse aloumiños, 

Para evitar o contaxio dalgunhas 
destas ITX e evitar embarazos non 
desexados, existen varios métodos 
preventivos e anticonceptivos. 
Algúns dos máis coñecidos son: o 
preservativo masculino, o condón 
feminino, a pílula anticonceptiva 
diaria, as bandas de látex, os parches 
anticonceptivos, etc. 

A "pílula do día despois", emprégase 
só nos casos de emerxencia (é 
efectiva ata as 72 horas- 3 días 
despois do coito) e non é recomenda-
ble o seu uso habitual, xa que pode 
conlevar riscos para a saúde a longo 
prazo.

protexemos 
3contra as ITX  

e tamén 
evitamos 
embarazos!
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