
PATERNITAT A L’ADOLESCÈNCIA

DINÀMICA DE 
TREBALL

BREU RESUM DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat pretén abordar la prevenció i la responsabilitat en 
l’embaràs a l’adolescència des del punt de vista masculí, a través de la 
realització d’un psicodrama i un debat posterior.

OBJECTIUS
1. Reflexionar a partir de les emocions i reaccions que les persones 

participants manifesten enfront a aquest tema.
2. Explorar les diferents conseqüències de la paternitat no planifica-

da.
3. Responsabilitzar els homes sobre l’anticoncepció i la paternitat.

PÚBLIC DESTINATARI
Dinàmica apta per a tots els grups d’edat. És recomanable per a grups 
d’adolescents i joves.

DURADA 
1 hora o 1 hora i 30 minuts

MATERIAL
• Caixa
• Tres sobres
• Annexes 1, 2 i 3 impresos (1 copia de cada)

Conceptes clau: 
Cura.
Coresponsabilitat.
Divisió sexual del 
treball. 
Paternitat 
responsable..

Es recomana revisar 
el recurs pedagògic 
del CIRD sobre 
coresponsabilitat 
per complementar 
o ampliar les 
activitats.



Pas 1:
Es comunica al grup que la temàtica de la 
sessió gira al voltant de la paternitat. Es re-
parteixen les persones participants en tres 
grups i es demana un voluntari o voluntària 
de cada grup. La seva funció serà agafar un 
dels sobres que mostrarà la persona con-
ductora de la sessió.

Pas 2:
Abans d’obrir el sobre, cal explicar que dins 
hi ha uns missatges relacionats amb les 
implicacions de ser pares. Cada missat-
ge correspon a una situació diferent. Cada 
grup haurà de crear una historia que con-
cordi amb el missatge que ha rebut, tenint 
en compte diversos aspectes:

a) Qui lliuraria el missatge.
b) On el lliuraria.
c) La reacció de qui el rep.

Pas 3:
Després de 10 o 15 minuts, es demana a 
cada grup que escenifiqui la seva historia 
davant de la resta. Es pot anar més enllà del 
missatge i fomentar la creativitat en l’esce-
nificació, facilitant que participi el màxim 
nombre de persones de cada grup.

Pas 4:
Una vegada realitzades totes les represen-
tacions, s’obre un torn de debat, al voltant de 
les diferents històries. Algunes preguntes 
per dinamitzar-lo poden ser les següents:

• En què s’assemblen les històries? En 
què es diferencien?

• Com se sent l’home en cada situació, 
quan rep la noticia que la seva parella 
està embarassada?

• Existeixen diferències entre un embaràs 
que es dóna en una relació que ja porta 
temps i un altre que es dóna en una re-
lació eventual?

• Si ell assumeix la paternitat, què neces-
sitarà?

• Si ell assumeix la paternitat què podrà 
fer ella?

• Per a ser pare, cal estar en parella?
• El pare ha de contribuir amb diners? 

És suficient contribuir únicament amb 
diners?

• En alguna de les tres opcions, algú es 
plantejaria avortar? Per què?

• Si ell no vol el fill i ella sí, què creieu que 
es pot fer?

Pas 5:
Tancament: fer un resum de les conclusions 
extretes de la sessió. Llegir apartat “Eines 
de suport per a la persona dinamitzadora”.

PROCEDIMENT

MASCULINITAT[S]
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• En moltes ocasions, els homes joves no participen en les de-
cisions sobre l’anticoncepció i deixen aquestes qüestions a les 
dones per desconeixement, despreocupació i/o pel model 
hegemònic de masculinitat. La responsabilitat de la prevenció 
de l’embaràs és d’ambdós, de l’home i de la dona, i si es dóna 
l’embaràs, la responsabilitat de la paternitat/maternitat també 
és d’ambdós.

• És important introduir el concepte de paternitat responsable 
fent servir el que s’explica al marc teòric d’aquest mateix bloc.

• Cal fer referència a la diversitat d’emocions, expectatives, ac-
tituds... en relació a la noticia sobre l’embaràs per a un home, 
contribuint a desmitificar que els pares joves mai assumei-
xen la seva responsabilitat i que l’embaràs a l’adolescència és 
sempre un problema.

EINES DE SUPORT PER LA PERSONA 
DINAMITZADORA
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ANNEX 1
MISSATGE 1

Hola amor meu;

No he tingut valor de parlar amb tu personalment, per això t’escric 
una nota. Fa dues setmanes vaig començar a sentir-me una mica 
estranya, amb nàusees i amb la sensació que estava passant algu-
na cosa... Vaig tenir una falta i això em tenia molt angoixada. Quan 
em vas deixar a casa després de celebrar el nostre segon aniversari 
la setmana passada, vaig estar a punt d’explicar-t’ho, però com que 
no n’estava segura i tenia por, no vaig ser capaç. No et vull espan-
tar, però vaig anar a fer-me una prova i estic embarassada. Et pro-
meto que vaig pensar que se m’havia retardat, ja saps que no em 
venen molt regulars...

Ara estic molt confosa. Sabia que no hauríem d’haver-ho fet sense 
condó, perquè tard o d’hora podia acabar passant. No sé què fer!!
Ets la primera persona en saber-ho. Sé que a través d’aquesta nota 
no és la millor forma de conèixer la notícia, però no sabia com dir-
t’ho cara a cara. Què creus que podem fer ara?

T’estimo moltíssim!

Anna
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MASCULINITAT[S]
4.5. DINÀMICA DE TREBALL

PATERNITAT A L’ADOLESCÈNCIA

ANNEX 1
MISSATGE 2

Hola com va? Espero que bé. Tinc una molt bona notícia: ho hem 
aconseguit!!! JJJJJ Ja no som 2, sinó 3!!! Ens veiem aquesta nit amor. 
Petons Rita

Qui lliuraria el missatge?

On el lliuraria?

La reacció de qui el rep?
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ANNEX 1
MISSATGE 3

Hola, com estàs?

Soc la Laia, te’n recordes de mi? Ens vam conèixer fa tres mesos a 
la festa d’aniversari del Dani. Fou una nit inoblidable, encara que hi 
ha moments que no tinc molt nítids. I precisament d’això volia par-
lar-te... Sempre m’han dit que beure més del compte pot portar-te 
a fer disbarats, i la veritat és que tinc, millor dit, tenim un problema... 
No m’entenguis malament, per a mi fou molt bo conèixer-te i m’ho 
vaig passar realment bé amb tu, però, per no haver usat preserva-
tiu ara estic embarassada. M’he fet la prova i no n’hi ha dubte. Es-
pero que no et sentis pressionat, però entén que t’ho havia de dir. 
M’agradaria que ens poguéssim veure per parlar millor de tot això. 
Què creus que hem de fer? Estic tan perduda...

Petons, 

Laia
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