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Activitats d’educació menstrual a l’aula

Propòsit
La menstruació forma part de la vida de la meitat de les persones, és
un fet comú, natural i quotidià que afecta a noies i nois, directament
o indirecta. Per tal d’entendre el cicle menstrual, normalitzar-lo i
conèixer les diferents opcions de productes menstruals existents,
és imprescindible que els infants i adolescents l’estudiïn al llarg de
les diferents etapes del cicle educatiu. No obstant, degut al tabú que
envolta la menstruació encara avui en dia, l’educació menstrual és
molt limitada o inclús inexistent en la majoria de centres educatius.
D’una banda, l’educació menstrual és un dret per l’alumnat. D’altra
banda, és també una eina clau per canviar la manera com es percep i
es viu la menstruació en la nostra societat.

segons les disponibilitat de temps. No obstant, es recomana fer-les
totes i especialment l’última: 4. Productes menstruals d’un sol ús vs
reutilitzables (pàgina 35).

Per donar resposta a aquesta situació, Rezero presenta un material
didàctic entorn la menstruació i els productes menstruals.

Aquest recurs didàctic d’educació menstrual s’emmarca en la campanya
Nou Període iniciada per Rezero al 2020, amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona.

Aquest material didàctic es divideix en quatre blocs, corresponents
als diferents prismes de l’educació menstrual: 1. La menstruació i
el cos humà, 2. La menstruació i la societat, 3. La menstruació i les
persones i 4. Els productes menstruals. Per cada bloc, es planteja
una activitat pràctica a desenvolupar, explicada de forma detallada
en les fitxes d’activitat en l’apartat 6. Annexos (pàgina 15). Les
activitats són independents i es poden treballar de forma consecutiva,
dividides en diferents sessions o fer només aquelles que ens interessin
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Les activitats són adaptables a diferents nivells educatius, des dels 11
anys fins als 18. El material didàctic està vinculat amb els continguts
curriculars de les etapes del cicle superior de primària, ESO i batxillerat
i les activitats estan pensades per realitzar-se a l’aula en les diferents
matèries proposades a l’apartat 3. Competències curriculars (pàgina 6).
La sessió, també es pot desenvolupar en espais d’educació no formal
com ara esplais i caus, adaptant-la a l’edat dels infants o adolescents.

Rezero oferex la realització d’aquest programa educatiu. La dinamització
de les activitats s’acompanya de recursos materials complementaris
com la motxilla de productes reutilitzables. Si estàs interessat/da en
contractar aquest servei al teu centre contacta amb nosaltres a
info@rezero.cat.

Activitats d’educació menstrual a l’aula

La campanya Nou Període
Rezero és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que
promou accions i polítiques que permetin avançar cap a la cultura de
la reducció, la reutilització i l’aprofitament dels residus com a recursos,
eines importants per a un nou model de consum basat en els principis
del residu/emissió zero.
Nou Període és una iniciativa de Rezero centrada en la menstruació
respectuosa amb les persones i el medi ambient. La campanya té
l’objectiu de posar sobre la taula els impactes ambientals, en la
salut de les persones, econòmics i socials dels productes menstruals
d’un sol ús i visibilitzar les alternatives existents per viure una
menstruació Residu Zero.
La campanya sorgeix davant la necessitat d’un canvi estructural
polític, social, econòmic i personal en la manera com es percep i es
viu la menstruació avui en dia. I com la vigència d’un tabú arrelat en
la nostra societat respecte quelcom tan normal i natural com és la
menstruació, repercuteix greument al medi ambient, la salut de les
persones i a la normalització i incideix a la normalització i conciliació
de la menstruació a escala social.
La campanya Nou Període posa de manifest els impactes que hi ha
al darrera dels productes menstruals d’un sol ús com els tampons i
les compreses, els quals tenen un cicle de vida molt curt, de manera

període
que es converteixen en residus ràpidament. S’ha calculat que cada
persona menstruant genera al voltant de 180kg de residus de
tampons i compreses al llarg de la vida fèrtil. La seva composició
complexa impossibilita el reciclatge i causa greus impactes en
el medi ambient, durant en els processos d’extracció de matèries
primeres i manufactura dels productes, com en la eliminació del
residu a través de la incineració, els abocadors o els impactes
generats quan els residus no són gestionats adequadament i són
llençats pel vàter, afectant els sistemes de clavegueram i acabant en
mars i oceans. De fet, els tampons i les compreses es troben entre
el top 10 de plàstics d’un sol ús recollits en platges i superfícies
marines.
Aquests productes d’un sol ús també poden causar efectes
negatius a la salut de les persones, per la seva composició
sintètica (majoritàriament estan fets de plàstics) i la presència
de substàncies potencialment tòxiques. Per últim, el mercat dels
tampons i les compreses d’un sol ús està monopolitzat per unes
poques empreses multinacionals. Les despeses econòmiques
associades als productes menstruals d’un sol ús són notòries al
llarg de la vida fèrtil d’una persona menstruant i a Europa s’ha
detectat que una de cada cinc dones tenen problemes per pagar
mensualment aquests productes bàsics.
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D’altra banda, hi ha una clara manca d’informació respecte les
opcions menstruals reutilitzables com les compreses de tela, la roba
interior menstrual, el sagnat lliure, les esponges menstruals o les
calces menstruals. Aquestes opcions presenten beneficis ambientals,
ja que no generen residus i en molts casos estan fabricats amb
materials ecològics i respectuosos amb el medi ambient, per a la salut
de les persones, ja que majoritàriament són lliures d’additius químics
i substàncies tòxiques, i econòmics, ja que l’estalvi a llarg termini es
considerable respecte la despesa mensual de les opcions d’un sol ús.
Amb la campanya Nou Període, Rezero vol posar a l’abast de
tothom informació clara i transparent respecte totes les opcions
de productes menstruals existents, per tal que cada persona pugui
escollir de forma conscient la opció que vol fer servir.
Més informació: https://rezero.cat/campanyes/nouperiode/
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Competències bàsiques per àmbit en el currículum d’educació primària:

Coneixement del medi natural i medi social i cultural

Les activitats plantejades són aptes
per diferents nivells educatius: cicle
superior de primària (5è i 6è), ESO i
batxillerat. Aquestes encaixen amb
les competències curriculars i les
assignatures que es plantegen a
continuació, segons nivell educatiu.

Cicle superior de primària

Educació en valors

Competències
curriculars

Dimensió

Competències bàsiques

Món actual

Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels
canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la
societat en què vivim.
Competència 5. Valorar problemes socials rellevants
interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar
propostes de futur.

Salut i
equilibri
personal

Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat
física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el
benestar físic.
Competència 7. Prendre consciència del propi cos, de les
emocions i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri
emocional i afavorir la convivència.
Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb
coneixements científics per a la prevenció i el guariment de
malalties.

Ciutadania

Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns
i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un
consumidor responsable.
Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de
valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un
entorn més just i solidari.

Personal

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions
i assumir la responsabilitat dels propis actes. Competència 3.
Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i
consolidar el pensament propi.

Interpersonal Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les
persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que
les conformen.
Social

Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar
solucions alternatives als problemes.
Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social,
especialment davant de les situacions d’injustícia.
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Vinculació de les activitats proposades amb els continguts curriculars
específics en el cicle superior de primària (5è i 6è) segons àmbit:

Coneixement del medi natural

Coneixement del medi social i cultural

• Les persones i la salut:

• Persones, cultures i societats:

• Canvis que comporta el creixement en el desenvolupament físic,
personal i relacional
• Funcions de reproducció i relació en els éssers humans i òrgans,
aparells i sistemes que hi intervenen
• Hàbits d’higiene i estils de vida saludables. Coneixement i
valoració dels avenços de la ciència en l’alimentació i la salut.
• Expressió raonada de les valoracions pròpies i contrast amb
les valoracions dels altres sobre decisions que afavoreixen un
comportament responsable i saludable.

• Reconeixement de la diversitat d’opinions.
• Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i
col·lectiu en la construcció d’un món més just i equitatiu.
• Valoració de la necessitat d’un compromís per a la resolució de
problemàtiques socials.
• Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions
d’injustícia i discriminació, per raons de gènere, orientació
afectiva, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia
i respecte amb els altres.
• Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació anàlisi
crítica de la influència de la publicitat sobre els hàbits de consum.
• Consum responsable i valoració de l’ús del diner
• Nocions bàsiques per a la cura d’un mateix i de les persones de
l’entorn.
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Educació en valors socials i cívics
• Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma:

• Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global:

• Identificació de les emocions i els sentiments propis.

• Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries.

• Estratègies per a l’autoconeixement i l’autoestima. Actitud
crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.

• Valoració de la igualtat de drets d’homes i dones en qualsevol
àmbit.

• Identificació dels propis prejudicis i estereotips.

• Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de
marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en
el món.

• Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries.
• Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent:
• Habilitats personals: autonomia, autenticitat i resiliència
• Anàlisi de les situacions de l’entorn i de les alternatives que s’hi
plantegen.
• Autogestió de les emocions i els sentiments propis.
• Aprendre a conviure:

• Compromís ètic i social.
• Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum
responsable i cura del medi.
• Interpretació crítica de la realitat que ens presenten els mitjans
de comunicació, inclòs el llenguatge publicitari i les xarxes
socials.

• Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la
seva diversitat.
• Reconeixement de les diferències per raó de naixement, raça,
sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social com un element enriquidor de les relacions interpersonals
• Actituds que contribueixen al benestar emocional del grup.
• Identificació de les emocions i els sentiments dels altres;
empatia.
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ESO

Assignatures proposades per a la realització de les activitats i
continguts curriculars:

Competències bàsiques per àmbit en el currículum d’eso:

Cientificotecnològic

• Biologia i geologia (3r d’eso)
Dimensió

Competències bàsiques

Medi Ambient

Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics
que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats
de la intervenció humana.

Salut

Competència 15. Donar resposta a les qüestions sobre
sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement
científic, valorant les conseqüències de les conductes de
risc.

Cultura i valors

• Funció de reproducció. Malalties relacionades. Salut i higiene sexual.
• Cultura i valors ètics (1r-4rt)
• La presa de decisions: fases i conseqüències.

Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i ser responsable dels propis actes.
Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per
superar prejudicis i per consolidar el pensament propi.
Competència 4. Identificar els aspectes ètics de cada
situació i donar-hi respostes adients i preferentment
innovadores.

• Els criteris com a fonament de la presa de decisions.

Interpersonal

Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers
les altres persones, cultures, opcions i creences.

• L’origen i la construcció dels prejudicis en el nostre context.

Sociocultural

Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural,
cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la
perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

Personal

Personal i social

• Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos
naturals.

Autoconeixement Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicarse en el procés de creixement personal.
Aprendre a
aprendre

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i
hàbits que intervenen en el propi aprenentatge

• El dubte i la formulació de les bones preguntes com a inici de la
reflexió.
• El bon argument.

• Els criteris morals i la seva fonamentació: cura, justícia,
compassió, reciprocitat, imparcialitat...
• La millora i la innovació com a estímul de l’avenç col·lectiu.
• La dignitat humana i el respecte. Consideració de la igualtat.
• Diversitat d’identitats. Les diferències i els seus contextos.
• El medi natural i les seves implicacions (ètica del consum, medi
ambient).
• Els mitjans de comunicació: tractament de la informació.
Informació i comunicació en la xarxa
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• Tutoria (1r-4rt)

Activitats d’educació menstrual a l’aula

Batxillerat
Les competències generals del batxillerat representen la continuïtat
de les competències bàsiques de l’eso i es treballen en les matèries de
les diferents modalitats. Les competències generals associades amb
les activitats proposades són:

Competències específiques i continguts de les assignatures
proposades:
Competències específiques i continguts

• Competència en la gestió i el tractament de la informació
• Competència personal i interpersonal

Ciències per al
món contemporani
(CMC)

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món

Continguts: Ciència, salut i estils de vida, Desenvolupament
humà i desenvolupament sostenible, Materials, objectes i
tecnologies, Informació i coneixement.

Assignatures proposades per a la realització de les activitats:
• Ciències per al món contemporani (cmc) (en totes les modalitats)

Educació Física

• Educació física (en les tres modalitats a 1r de batxillerat)
• Ciències de la terra i del medi ambient (modalitat de ciències i
tecnologia)
• Biologia (modalitat de ciències i tecnologia)

• Competència en indagació.
• Competència en la dimensió social i cívica de la ciència i la
tecnologia.
• Competència en la reflexió sobre la naturalesa de la ciència.

• Competència en l’adquisició d’un estil de vida saludable.
• Competència en el domini corporal i postural.
Continguts: L’activitat física i la salut.

Ciències de la terra • Competència en indagació i experimentació basada en
problemes ambientals.
i el medi ambient
• Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el
món físic.

• Química (modalitat de ciències i tecnologia)

Continguts: Gestió ambiental i desenvolupament sostenible.
Biologia

•Competència en indagació i experimentació, competència en
la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic.
Continguts: D’una cèl·lula a un organisme, L’intercanvi de
matèria i energia entre els organismes i el seu entorn, La
biodiversitat.

Química

•Competència en la indagació i la experimentació en el camp
de la química
Continguts: L’enllaç entre àtoms i molècules i l’estructura dels
materials, Les reaccions químiques.
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Estructura i objectius
Estructura
La sessió es divideix en 4 blocs principals seguint els quatre pilars
de l’educació menstrual. Per a cada bloc es proposa una activitat
independent d’entre 15 i 45 minuts.
• Bloc 1 – La menstruació i el cos humà
• Bloc 2 – La menstruació i la societat
• Bloc 3 – La menstruació i les persones
• Bloc 4 – Els productes menstruals
Les activitats s’expliquen detalladament en l’apartat 6. Annexos
(pàgina 15). En les fitxes d’activitat es detalla el desenvolupament
de l’activitat plantejada, els objectius, la duració, l’edat, les eines i
materials necessàries i es proporciona la informació docent per al
professorat i el material de suport, en cas que l’activitat en requereixi.
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Com a material de suport per al desenvolupament de les activitats,
es recomana utilitzar la Guia cap a la menstruació residu zero.
Disponible a: www.rezero.cat/campanyes/nouperiode
Tot i que es recomana desenvolupar la sessió educativa complerta
amb les 4 activitats plantejades en cada bloc, en cas de no disposar
de suficient temps es poden escollir els blocs que més interessin, ja
que que les activitats són independents. En aquest cas, es recomana
escollir el Bloc 4 centrat en els productes menstruals (Activitat 4.
Productes d’un sol ús vs reutilitzables, pàgina 35).
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Objectius
Els objectius generals del material didàctic i les activitats proposades
són els següents:
• Sensibilitzar l’alumnat entorn la necessitat de normalitzar,
acceptar i incorporar la menstruació en la nostra societat.
• Donar a entendre el paper clau del cicle menstrual en les
persones i la societat.
• Donar a conèixer el caràcter cíclic de la menstruació i més enllà
del seu funcionament fisiològic, les seves repercussions en
l’estat d’ànim i el dia a dia de les persones menstruants.
• Analitzar des d’un punt de vista crític els missatges que
transmeten els anuncis en mitjans de comunicació sobre
la menstruació, identificant possibles mites i connotacions
negatives que no afavoreixen a les persones.

• Proporcionar informació sobre totes les opcions menstruals
existents, empoderant a l’alumnat al consum crític i responsable.
• Posar en evidència i denunciar l’actual situació d’injustícia
d’invisibilització i estigmatització de la menstruació a nivell
social, polític i empresarial.
• Donar a entendre de quina manera perjudica a les persones
menstruants l’actual tabú de la menstruació.
• Proporcionar informació veraç i rigorosa entorn la menstruació i
els productes menstruals i desmentir les fake news.
• Posar a l’abast de l’alumnat eines d’empoderament,
autosuficiència i sentit crític.
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Espai segur
La menstruació i tot el que envolta el cicle menstrual és encara avui
en dia, un tabú incrustat en la nostra societat. Es tracta doncs, d’un
tema delicat i que pot ferir fàcilment la sensibilitat de l’alumnat. El
correcte desenvolupament d’una activitat educativa menstrual pot
aportar una informació molt valuosa i gairebé exclusiva per als infants
i adolescents. Per contra, els comentaris inoportuns i l’absència d’un
clima de respecte i comprensió a l’aula poden repercutir negativament
a l’alumnat, contribuint a l’estigmatització i perpetuació del tabú de la
menstruació.
Abans del desenvolupament de l’activitat, és important destinar un
espai per compartir les següents reflexions entorn la menstruació i
enumerar un seguit de pautes de conducta a seguir per garantir un
espai de confiança, respecte i seguretat.

La menstruació pot ser un tema delicat o privat per algunes
persones, i és important parlar-ne des del respecte i l’empatia.
No ens hem de sentir avergonyits/des per parlar de la
menstruació, és tracta d’un procés natural inherent en les
persones que forma part del cicle reproductiu. La meitat de
la població menstrua i la majoria de persones comparteixen
situacions i sensacions molt semblants. Si les posem en comú,
serà més fàcil entendre’ns i normalitzar-les.
Tot i que la majoria de persones que menstruen són noies o
dones, també poden menstruar les persones transgènere o les
persones no binàries. És a dir, persones de sexe biològic femení
però que no se senten noies o dones. D’altra banda, hi ha noies o
dones que no tenen la menstruació per motius de salut o degut a
un embaràs.
La menstruació forma part de la societat i tots i totes tenim el
deure d’entendre-la, acceptar-la i reconèixer-la. Encara que
els nois no visquin la menstruació, estan envoltats de persones
importants en la seva vida que si que ho fan, com la seva mare,
amistats, parella, futurs fills/es, etc
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Al llarg de l’activitat, seguirem les següents pautes de
conducta:
• Respecte. Escoltem les opinions dels nostres companys/es i
evitem jutjar -les. Encara que hi hagi punts de vista amb els que
no coincidim, totes les opinions, si es fan des del respecte, són
vàlides i no n’hi ha cap de millor.
• Hem d’intentar tenir una ment oberta respecte opinions diferents
a les nostres i la informació nova que no coneixíem anteriorment.
• Si algun company/a decideix compartir les seves experiències,
emocions o punts de vista hem de respectar-los i entendre que
és la seva decisió compartir-los o no amb altra gent. Que els
hagin compartit amb nosaltres no ens dona dret a explicar-los
a altres persones i fer-ho seria una falta de respecte.
• Evitarem fer preguntes personals que puguin molestar a les
altres persones o posar-les en una situació d’incomoditat.
Cadascú és lliure d’explicar el que vulgui i quan se senti còmode
per fer-ho.

• Empatia i comprensió. Sovint és difícil parlar en públic de la
menstruació i encara més si es tracta d’experiències personals.
Per això, si alguna persona de la classe decideix compartir
amb nosaltres una opinió o vivència hem de mostrar respecte i
empatia cap a ella perquè se senti còmoda i acompanyada.
• L’humor amb respecte. Evitarem comentaris o bromes
que puguin ofendre a algun company/a o que no siguin
respectuosos.
Abans de començar el cicle d’activitats es proposa a l’alumnat
que escriguin en un paper anònim un dubte que tinguin sobre la
menstruació i l’entreguen a la persona dinamitzadora, que el guardarà
fins a l’última sessió, on es compartiran i s’intentaran resoldre entre
tots/es.
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ANNEXOS
ACTIVITATS

16

Les activitats plantejades són
aptes per diferents nivells educatius:
cicle superior de primària (5è i 6è),
ESO i batxillerat.

Activitats d’educació menstrual a l’aula · Activitat 1: L’aparell reproductor femení i el cicle menstrual

1. L’aparell reproductor
femení i el cicle menstrual
Durada: 30-45’

Edat: +11 anys

Objectius:
• Donar a conèixer el funcionament biològic i hormonal del cicle
menstrual.
• Donar a conèixer la fisiologia interna i externa dels genitals
femenins.
• Entendre el caràcter cíclic de la menstruació i variable en funció
de cada persona.

Recursos complementaris:
• Vídeo sobre el cicle menstrual en anglès «The menstrual cycle».
Disponible a Youtube.
*Nota: tot i que el vídeo explica el cicle menstrual en 28 dies, es important comentar
que aquest període pot variar en funció de cada persona i pot ser més o menys
irregular. També cal explicar que durant les primeres menstruacions és normal tenir
la regla de forma irregular i sol tardar un cert període en estabilitzar-se (2 anys de
mitjana). A més, al llarg de la vida fèrtil d’una persona, que va des de la primera
menstruació fins a la menopausa, es poden donar diverses situacions que poden
afectar al ritme de la menstruació o causar la seva desaparició, com ara: l’embaràs,
l’estrès o problemes en la salut, l’ús d’anticonceptius, el sobrepès o la manca de pes
derivat de Trastorns de Conducta Alimentària o les drogues, entre d’altres.

Eines i material:
• Connexió a internet i projector per reproduir el vídeo en línia. Una
còpia de la Fitxa 1 – L’aparell reproductor femení i Fitxa 2 - El
cicle menstrual per a cada alumne que participa a l’activitat.
Alternativament, si cada alumne disposa d’un dispositiu
electrònic (mòbil, ordinador o tableta) també es pot utilitzar
l’eina virtual Redpen.io per completar les fitxes conjuntament.
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Desenvolupament:
Mitjançant les fitxes i solucions que s’adjunten a continuació, l’alumnat
coneixerà les diferents parts de l’aparell reproductor femení i el
funcionament del cicle menstrual.
Es proposa començar amb la Fitxa 1 - L’aparell reproductor femení.
En parelles o grups petits l’alumnat ha de completar les fitxes amb
el nom de les diferents parts. Passats uns minuts, es posa en comú i
s’explica la funció de cada part. Es proposa repetir aquest exercici per
cada dibuix de la fitxa 1, començant per la visió externa de l’aparell
reproductor, la visió interna frontal i la visió interna lateral, menys
usual que l’anterior.
La Fitxa 2 – El cicle menstrual servirà per explicar les diferents
fases que tenen lloc durant el cicle de la menstruació. En aquest cas,
es proposa que l’alumnat completi les fitxes representant en els 4
dibuixos de l’úter els canvis en les diferents fases del cicle menstrual,
a mesura que el professor/a vagi explicant cadascuna de les fases,
utilitzant la informació que es dona en les solucions de la fitxa.
L’activitat conté recursos gràfics de Hey Girls, My Period Lessons
(Regne Unit, 2019) i el portal Mestre a casa, Generalitat Valenciana.
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Fitxa 1

L’aparell reproductor femení
Utilitzant un bolígraf vermell, escriu el nom corresponent a
cada part de l’aparell reproductor femení assenyalada per les fletxes.
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Il·lustració externa de l’aparell reproductor femení.

Il·lustració interna frontal de l’aparell reproductor femení.
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Utilitzant un bolígraf vermell, escriu el nom corresponent
a cada part de l’aparell reproductor femení assenyalada .
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Il·lustració interna lateral de l’aparell reproductor femení.
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Fitxa 1 - L’aparell reproductor femení
pèl púbic
llavis superiors
clítoris
vulva

trompa de fal·lopi

uretra

ovari

llavis
inferiors

vagina

úter

anus

bufeta
de l’orina

uretra
úter
vagina
trompes
de fal·lopi
vulva
ovaris
cèrvix

vagina
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SOLUCIONS
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a les activitats
menstrual
d’educació
a l’aula menstrual
· Activitat 1:
a l’aula
L’aparell reproductor femení i el cicle menstrual [SOLUCIONS Fitxa 1]

Descripció de les diferents parts:
• Ovaris: Dos òrgans en forma redona d’entre 3 i 5cm
aproximadament. Dins seu s’hi troben els fol·licles, els quals
contenen milers d’òvuls immadurs i produeixen les hormones
responsables del cicle menstrual.
• Trompes de Fal·lopi: Dos conductes prims que van des de l’úter
fins als ovaris. Tenen uns extrems sensibles en forma de dit que
se situen al voltant de cada ovari i són capaços de percebre
quan l’òvul és alliberat i guiar-lo cap a l’úter.
• Cèrvix o coll de l’úter: Un múscul força gruixut situat a la base
de l’úter, és el pas cap a la vagina. Aquest produeix un moc
anomenat flux vaginal, el color i la densitat del qual canvia al
llarg del cicle menstrual. Acostuma a ser de color blanquinós,
transparent o groguenc.
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motius, com ara durant la pràctica d’activitat física. Per últim,
el concepte de la virginitat està vinculat a motius religiosos i
conservadors.
• Vagina: Conducte musculós que va des del cèrvix o coll de l’úter fins
a l’exterior del cos per on s’expulsa la menstruació i el flux vaginal.
• Clítoris: La part externa del clítoris té una mida semblant a la
d’un pèsol i s’ubica a sobre de la uretra. En el interior el clítoris es
desenvolupa en un òrgan en forma de figa que envolta la vagina.
Fins fa pocs anys (finals dels 90), no es coneixia l’estructura
completa d’aquest òrgan. El clítoris té milers de terminacions
nervioses i és la principal font de plaer sexual femení.
• Llavis superiors i inferiors (o majors i menors): Dos plecs de
pell que serveixen per protegir l’entrada de la vagina. Els llavis
inferiors poden tenir moltes formes diferents.

• Úter: Òrgan on es desenvolupa l’embrió quan l’òvul és fecundat
i es produeix l’embaràs. Les parets són suficientment elàstiques
i musculoses per expulsar un nadó durant el part. L’endometri
és el revestiment interior de l’úter que acumula cada mes una
capa de teixit tou, nutritiu i ric en sang que té la funció d’acollir
el possible òvul fecundat. Quan no es produeix la fecundació,
aquest teixit es desprèn i una part s’expulsa amb la menstruació.

• Bufeta de l’orina: Cavitat on s’acumula l’orina.

• Himen: Membrana fina que recobreix l’entrada de la vagina. En
algunes cultures tradicionals, aquesta membrana s’ha relacionat
amb la virginitat de la dona, associant el trencament d’aquesta
a la primera relació sexual amb penetració. Cal tenir en compte
que no totes les relacions sexuals impliquen la penetració.
També que el trencament de l’himen es pot produir per altres

• Vulva: Zona externa que inclou l’obertura de la vagina, els llavis,
la uretra i el clítoris.

• Uretra: Conducte amb una obertura molt petita, difícil d’apreciar
a simple vista, per on s’expulsa l’orina provinent de la bufeta.
• Anus: L’obertura al final de l’intestí a través de la qual excretem
la matèria fecal.

• Pèl púbic: Pèl gruixut i arrissat que creix en la zona púbica i
té la funció de protegir la vulva, una zona altament sensible i
absorbent.

Activitats d’educació menstrual a l’aula · Activitat 1: L’aparell reproductor femení i el cicle menstrual [Fitxa 2]

Fitxa 2

El cicle menstrual
Utilitzant un bolígraf vermell,
pinta cada diagrama representant
les 4 fases del cicle menstrual.
A sota, explica què passa en
cada fase.
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a l’aula
L’aparell reproductor femení i el cicle menstrual [SOLUCIONS Fitxa 2]

Solucions Fitxa 2
El cicle menstrual

El cicle menstrual és un procés natural que forma part del cicle
reproductiu i té una durada d’entre 25 i 35 dies aproximadament, uns
28 dies de mitjana, i es pot dividir en 4 fases: menstrual, preovulatòria
o fol·licular, ovulatòria i premenstrual o lútia.
Al llarg d’aquestes fases hi ha diversos factors que van canviant: la
temperatura corporal, les concentracions hormonals, el cicle ovàric i el
cicle endometrial.
Les hormones involucrades al cicle menstrual són:
• Hormona fol·liculoestimulant (FH) i hormona luteoestimulant
(LH): produïdes en la glàndula pituïtària, ubicada a la base del
cervell i que té la mida d’un pèsol. En el sexe masculí, provoca la
secreció de testosterona. Estan relacionades amb el creixement.

Fase menstrual (dies 1-7)
El flux menstrual o menstruació és
expulsat del cos per la vagina degut
a l’absència de fecundació de l’òvul.
Aquest flux està compost per sang,
teixit endometrial i altres secrecions
vaginals. Per facilitar el descens del
flux menstrual, el coll de l’úter o cèrvix
s’obre.
Els estrògens i la progesterona es troben en nivells baixos i el teixit
endometrial, teixit que revesteix l’úter i que tenia la funció de prepararlo per a un possible embaràs, es desprèn de les parets de l’úter.
La temperatura basal del cos és d’uns 36ºC aproximadament.

• Progesterona i estrògens: produïdes en els fol·licles de l’ovari.
En aquesta fase les persones poden sentir-se especialment sensibles,
en un estat menys racional i intuïtiu. El ritme sol ser més lent. És
una fase d’introspecció en la que estem més tancades en nosaltres
mateixes. També és un moment creatiu i en el que es pot viure la
sexualitat de forma més intensa.
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Fase preovulatòria o fol·licular (dies 8-14)
El teixit endometrial s’ha desprès
de les parets de l’úter i aquestes es
troben en el seu estat més prim del
cicle.
L’hormona fol·liculoestimulant
provoca la maduració dels fol·licles,
saquets dins dels ovaris on es troben
els ovòcits o òvuls immadurs. Només un dels fol·licles s’acabarà
desenvolupant deixant anar l’òvul madur en la propera fase.
Aquest fol·licle dominant produeix un increment en la concentració
d’estrògens, hormona que inicia de nou el cicle endometrial per
preparar l’úter per una nova possibilitat d’embaràs.
La concentració elevada d’estrògens es tradueix en la presència
d’abundant flux vaginal. Aquest està format per una combinació de
cèl·lules de la paret vaginal i bacteris sans que mantenen la vagina
humida, sana i lliure d’infeccions.
Els estrògens també aporten vitalitat, en aquesta fase les persones se
solen sentir més sociables.

Fase ovulatòria (dies 15-21)
Aquesta fase comença quan l’òvul és
alliberat del fol·licle a causa d’un pic
en la concentració de les hormones
luteoestimulant, fol·liculoestimulant i
estradiol. Un cop els fol·licles alliberen
l’òvul, aquests esdevenen cossos
lutis i són els encarregats de produir
progesterona. L’òvul serà conduït fins
a l’úter a través de les trompes de fal·lopi. Aquest procés pot durar uns
dies i durant tot el camí l’òvul ja és susceptible de ser fecundat. El flux
vaginal en aquesta fase és més elàstic i transparent, similar a la clara
de l’ou.
Mentrestant l’endometri dins l’úter segueix creixent per estar preparat
per una possible implantació d’un òvul fecundat.
L’ovulació té lloc en un dels dos ovaris de forma aleatòria i no té
perquè alternar-se en els cicles posteriors. Per a les persones que
només tenen un ovari, l’ovulació es produeix sempre en el mateix.
La temperatura basal del cos en aquesta fase és superior, pròxima als
37ºC.
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Les persones tendeixen a sentir-se més entregades envers les altres
persones i projectes, més seguires i atractives. També és una fase
comunicativa i en la que predomina una sensació d’equilibri i calma
amb una mateixa.

Fase premenstrual o lútia (dies 21-28)
El cos luti produeix progesterona,
l’hormona encarregada de facilitar
la gestació. Aquesta produeix
el tancament del cèrvix i manté
l’endometri, que torna a ser gruixut,
subjecte a les parets de l’úter per a
sostenir les condicions adequades per
un possible òvul fecundat.
Si no es produeix la fecundació, el cos luti acabarà morint i els nivells
de progesterona cauran en picat i el teixit endometrial començarà a
despendre’s de nou per ser expulsat en la pròxima menstruació.
La temperatura basal del cos en aquesta fase torna a disminuir.
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És una fase en que l’energia i la vitalitat baixen i les persones poden
estar més sensibles i menys sociables. La part emocional domina i és
més difícil ser eficients o concentrar-se.
En aquesta fase, el 85% de les persones menstruants experimenten
almenys un dels següents símptomes: acne, inflor de pits, cansament,
episodis de plor, mal de cap o esquena, diarrea, tensió o problemes per
dormir. Sovint s’utilitza el concepte de síndrome premenstrual o SPM
per referir-se a aquest conjunt de símptomes.
Tot i que una menstruació sana no hauria de causar un dolor exagerat
o que impossibilités el dia a dia de les persones menstruants, és
normal experimentar molèsties durant els dies de la menstruació.
Uns bons hàbits de salut; alimentació, descans i exercici físic, són
importants per reduir aquestes molèsties. Si el dolor és significant,
caldrà consultar a la ginecòloga o ginecòleg per comprovar el nostre
estat de salut.
El cicle menstrual és un important indicador de l’estat de salut del cos
i per tant, és important conèixer-lo i entendre com funciona.

Activitats d’educació menstrual a l’aula · Activitat 2: Missatges als mitjans de comunicació

2. Missatges als mitjans de comunicació
Durada: 20’ Edat: +13 anys
Objectius:
• Analitzar els missatges que transmet la publicitat sobre la
menstruació i els interessos comercials entorn els productes
menstruals.
• Percebre els canvis culturals entorn la menstruació a través dels
missatges en anuncis televisius.
• Promoure l’esperit crític i l’anàlisi de la informació.
• Identificar mites entorn la menstruació i desmentir connotacions
incorrectes.
• Analitzar les estratègies de màrqueting en anuncis publicitaris.
• Promoure el consum responsable i contrastat.
• Normalitzar el cicle menstrual en la nostra societat.
• Empoderar l’alumnat amb informació i capacitar-lo per a la
presa de decisions individuals.

Eines i material:
• Selecció de vídeos d’anuncis televisius de productes menstruals
d’un sol ús de diferents anys. Es poden trobar fàcilment al
Youtube des dels inicis dels 90 fins l’actualitat.

Desenvolupament:
L’activitat consisteix en presentar un recopilatori de l’evolució
dels anuncis de productes menstruals d’un sol ús. Conjuntament
i promovent el debat i participació de l’alumnat, la classe anirà
analitzant una per una cadascuna dels vídeos o imatges, preguntantse quins són els missatges que ens transmeten, si són positius o
negatius i si reflecteixen la realitat de les persones, tot promovent
l’esperit crític i el consum responsable. També es pot comparar
l’evolució dels anuncis al llarg del temps.
Per fomentar la reflexió, es pot proposar que cada alumne escrigui
en un full en blanc les primeres tres idees que li suggereix l’anunci
projectat i després, obrir el torn de paraules i fomentar el debat.
Les imatges es poden comentar primer en parelles o grups reduïts i
posteriorment compartir les conclusions extretes amb la resta de la
classe.
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Solucions Activitat 2
Missatges als mitjans de comunicació

Propostes de preguntes que ens poden ajudar a incentivar la reflexió i
el debat:
• Quins elements es repeteixen en els diferents anuncis? Què
representen?

la lògica capitalista. La diferència entre els anuncis de la primera
dècada del 2000 i els més recents és la diversificació dels cossos;
dones grasses, negres, de diferents edats, etc. Tot i el canvi en l’estil,
el missatge de fons és sempre el mateix; els productes d’un sol ús
t’ajuden a mantenir-te neta i segura, «portegin-te» de quelcom brut i
que fa mala olor.

• Quins missatges transmet l’anunci? Enumera’ls.
• Es tracta de missatges positius o negatius?
• Què donen a entendre aquests missatges respecte a la
menstruació?
• Quina intenció creus que té aquest anunci? Com vol fer sentir a
les persones consumidores després de veure’l?
• Quina evolució s’observa en els diferents anuncis al llarg del
temps?
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Al llarg dels anys s’observa un canvi en l’estil i ambientació dels
anuncis televisius de tampons i compreses. En els anuncis dels anys
90 dominava el color blanc, associat a la puresa i netedat, mentre
que a partir del 2000 els anuncis incorporen més color i moviment,
transmetent el missatge que els productes t’ajuden a mantenir un
ritme de vida elevat i productiu durant la menstruació, d’acord amb

Les imatges de noies i dones actives i felices contrasten amb la
realitat de la menstruació, uns dies en els quals la majoria de persones
se senten més baixes d’energia i necessiten reposar. També la majoria
dels anuncis reforcen una idea de feminitat normativa.
Una altra idea que apareix en els anuncis és la seguretat o la protecció
que garanteixen els productes menstruals d’un sol ús. Malgrat
això, es desconeix la composició d’aquests productes sintètics, que
contenen plàstics i altres additius i substàncies químiques. De fet, s’ha
detectat en nivells residuals substàncies considerades tòxiques, com
ara dioxines, residus de pesticides, parabens o ftalats. En els propis
anuncis es poden observar compreses amb dibuixos que contenen
pigments colorants, perles absorbents fetes de polímer superabsorbent
o altres materials sintètics.
Per últim, la menstruació en els anuncis es representa amb líquid de
color blau en lloc de sang vermella.
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Els anuncis reforcen que:
• El secret de la menstruació, cal amagar-la o eliminar-la.
• La menstruació és un fet invisible i vergonyós.
• La menstruació fa mala olor i la sang menstrual genera rebuig.
• La menstruació és un tema només de noies.
• La necessitat d’un producte invisible que passi desapercebut.
• La necessitat de mantenir un ritme de vida elevat inclús en els
dies de la menstruació.
• L’ús del color blau en lloc del vermell per simular la sang
menstrual.
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3. La regla i les persones
Durada: 30-45’

Edat: Totes les edats

Objectius:
• Normalitzar l’experiència de la menstruació i el cicle menstrual.
• Donar a conèixer els canvis físics i emocionals durant la
pubertat en els cossos.
• Desmentir mites i tabús sobre la menstruació i idees errònies.
• Conèixer els canals adequats per informar-se.
• Entendre l’afectació del cicle menstrual en el dia a dia de les
persones menstruals i normalitzar els canvis en l’estat d’ànim de
les persones.
• Entendre les diferents maneres de viure la menstruació
depenent de cada persona.
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Eines i material:
• Llista de frases proposada.
• De forma opcional, l’activitat es pot desenvolupar utilitzant eines
virtuals com el Kahoot o el Mentimeter.

Desenvolupament:
Es llegeixen un seguit de frases proposades, depenent de la
disponibilitat de temps se’n poden llegir més o menys, i es demana a
l’alumnat que valori cadascuna de les frases i decideixi si creu que són
certes, falses o entremig.
Per fer-ho més dinàmic, l’exercici es pot fer de forma física. Cada
alumne es posiciona al llarg d’una línia imaginaria al terra, els extrems
de la qual representen “Absolutament fals” i “Absolutament veritat”.
També es poden utilitzar eines virtuals com el Mentimeter o el Kahoot.
O bé de forma oral fent recompte de les votacions o utilitzant targetes
vermelles, verdes i taronges per mostrar el vot de l’alumnat.
Conjuntament amb l’ajuda i moderació de la persona dinamitzadora
es van analitzant cadascuna de les frases animant a l’alumnat a
participar al debat i explicar la seva votació. Per a cada frase s’extreu
una conclusió comuna.
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Llistat de frases proposades:
Per alumnes de +11 anys:

Entorn la pubertat
La pubertat s’inicia abans en les noies que en els nois.
CERT. En la majoria de casos les noies tendeixen a desenvolupar-se
físicament abans que els nois, tot i que no hi ha una regla exacta. La
pubertat s’inicia en diferents moments per diferents persones.

La pubertat pot començar en diferents edats per a cada
persona i els cossos es desenvolupen amb diferents
velocitats.
CERT. En la majoria de casos les noies tendeixen a desenvolupar-se
físicament abans que els nois, tot i que no hi ha una regla exacta. La
pubertat s’inicia en diferents moments per diferents persones.

Les persones noten un canvi en els seus cossos i actitud
durant la pubertat.
CERT. Degut als canvis que experimenta el cos durant l’etapa de la
pubertat, l’actitud i l’estat d’ànim de les persones pot veure’s afectat.
També durant aquesta etapa les persones solen començar a fixarse en els cossos d’altres persones i comparar-los amb els propis. És
important entendre que no hi ha un cos millor que un altre i que tot els
cossos són diferents i únics alhora. A més a més, els cossos segueixen
canviant i evolucionant fins passats els 20 anys.

Entorn la menstruació
La menstruació s’expulsa pel mateix conducte que l’orina.
FALS. La menstruació no s’expulsa per la uretra sinó per la vagina,
conducte que va fins a l’úter. L’aparell reproductor femení té tres
forats diferents.

Durant una regla les persones perden mig litre de sang.
FALS. De mitjana, durant la menstruació el total de sang expulsada
varia entre els 15 i 75 ml (més habitualment entre els 30 i 45 ml),
equivalent a menys d’una tassa de cafè (60 ml). Sol semblar més
quantitat al ser expulsada de mica en mica.

El flux menstrual únicament conté sang.
FALS. El flux menstrual està compost per sang, restes de teixit
endometrial, i moc o flux vaginal.

Si no he tingut la primera regla als 15 anys, m’he de
preocupar.
FALS. No tothom es desenvolupa al mateix ritme. Hi ha petites
variacions. Fins als 16 anys es pot considerar normal. Si tens aquesta
edat i no t’ha vingut la regla, cal que consultis la qüestió al teu metge.
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Després de la primera menstruació, les persones la
segueixen tenint la resta de la seva vida.
FALS. La menstruació comença durant la pubertat i acaba a la
menopausa (dels 13 als 49 anys aproximadament). No totes les
persones tenen la menstruació de forma regular i a vegades diverses
situacions com ara un embaràs o problemes en la salut de les
persones, poden derivar a l’absència de la menstruació.

Els cicles menstruals duren 28 dies.
FALS. 28 dies és la durada mitjana del cicle menstrual, tot i que
per la majoria de persones el cicle menstrual no és tan regular i pot
tardar entre 25 i 35 dies entre un cicle i el següent. A més, durant les
primeres menstruacions és normal tenir la regla de forma molt irregular
i sol tardar al voltant de 2 anys en estabilitzar-se.

La menstruació sempre dura 5 dies.
FALS. Els dies de sagnat poden durar entre 3 i 7 dies aproximadament.
Durant la resta de dies, el cicle menstrual continua passant per la
resta de fases.

La regla pot endarrerir-se o avançar-se a causa de l’estat
nerviós.

La menstruació pot sincronitzar-se entre grups de
persones properes.
Tot i que hi ha diverses hipòtesis sobre aquest fet, no existeix
un consens científic. La més coneguda és la de les feromones,
substàncies que emeten alguns animals relacionades amb el
cicle reproductiu i que alterarien les concentracions de l’hormona
fol·liculoestimulant (FH).

El flux menstrual és completament líquid.
FALS. La presència esporàdica de coàguls és normal especialment
durant els primers dies de la regla, es tracta de teixit endometrial.

El flux menstrual és de color vermell clar.
FALS. El color de la menstruació pot ser més marronós, vermell clar
o vermell fosc, depenent del moment del cicle i si la sang expulsada
és més recent o vella. Si detectem que la nostre flux menstrual té un
color molt diferent, és recomanable visitar el metge, ja que pot ser un
indicatiu del nostre estat de salut.

La menstruació és normal i forma part de gran part de la
vida de les persones amb aparell reproductor femení.
CERT.
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CERT. Els estats emocionals poden influir el cicle menstrual. Tant
és així, que és molt freqüent que això pugui passar en èpoques
d’exàmens, si has de fer un viatge, etc.
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Els únics productes menstruals que es poden utilitzar
durant la menstruació per retenir el flux són les compreses
i els tampons.
FALS. Hi ha altres productes que podem utilitzar com ara les
compreses de roba, la roba interior menstrual, les esponges
menstruals o la copa menstrual.

Tots els productes menstruals s’han de llençar després
d’utilitzar-los.
FALS. Els productes menstruals reutilitzables com la roba interior
menstrual, les compreses de roba o la copa menstrual es netegen i es
tornen a utilitzar.

Es pot perdre la virginitat utilitzant un tampó.
FALS. La virginitat, culturalment, té a veure amb el fet de no haver
tingut relacions sexuals. Cal diferenciar-la de la integritat de l’himen,
que normalment és una estructura elàstica que està perforada
en la seva part central per permetre el pas de la sang durant les
menstruacions. Es pot utilitzar tampó sense trencar-se. També és cert
que l’himen es pot trencar per accident. Pel que fa a utilitzar tampons,
es poden utilitzar des del moment en que es cregui oportú.

És de mala educació que les persones del nostre entorn
notin que tenim la regla.

FALS. La menstruació és un procés natural que forma part del cicle
reproductiu. Degut als canvis hormonals, aquesta afecta al nostre
estat d’ànim i condició física, de manera que comunicar que tenim la
regla pot ajudar a les altres persones a entendre’ns millor en certes
situacions.

Durant els dies de la menstruació les persones estan de
mal humor.
FALS. Els canvis en els nivells hormonals durant el cicle menstrual
poden afectar a l’estat d’ànim de les persones, però el nostre estat
d’ànim depèn també de molts altres factors i no tots els mesos ni totes
les persones són iguals.

Es normal passar per diferents estats d’ànim en les
diferents fases al llarg del cicle menstrual.
CERT. Al llarg del cicle menstrual l’estat de les hormones del cos
varia. Aquests canvis hormonals poden afectar al nostre estat d’ànim.
Durant la fase ovulatòria, és usual sentir-se més sociable, activa i
sensual. Mentre que la fase premenstrual sol ser més d’introspecció,
crítica i sensibilitat.

Només tenen la menstruació les noies i dones.
FALS. No totes les persones que tenen la menstruació són
necessàriament dones. Algunes persones transgènere i no-binàries
també tenen la menstruació.
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Durant els dies de regla no em puc banyar a la piscina.
FALS. La menstruació es talla quan el cos es submergeix en l’aigua.
Pots banyar-te igualment encara que tinguis la regla. També pots
utilitzar un tampó o la copa menstrual per evitar pèrdues.

El dolor menstrual és normal i cal medicar-se per poder-lo
suportar.
FALS. Tot i que és normal experimentar molèsties i canvis en el cos
els dies anteriors i durant la menstruació associats al síndrome
premenstrual, una menstruació sana no hauria de causar un dolor
exagerat que impedeixi a les persones fer una vida normal.

El Síndrome Premenstrual és psicològic i no existeix.
FALS. Sí que existeix. Es considera Síndrome Premenstrual (SPM)
aquell conjunt de símptomes que apareixen després de l’ovulació i
afecta a un 85% de les persones que menstruen. Com ara episodis de
plor, inflor de pits, diarrea, mal de cap o d’esquena, dificultat a l’hora
de dormir, etc.

Si descanses durant els dies de la menstruació vol dir que
ets una persona mandrosa.
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FALS. Durant els dies de la menstruació és normal que les persones
se sentin una mica més cansades del habitual. És important cuidar els
nostres cossos i per algunes persones això pot significar descansar o
baixar el ritme de vida.

La sang menstrual fa mala olor.
FALS. La sang menstrual no fa mala olor si es mantenen uns hàbits
d’higiene adequats. L’olor apareix quan la regla està retinguda durant
llargs períodes de temps en un producte, al entrar en contacte amb les
substàncies químiques i oxidar-se.

Per alumnes de +15 anys:

Menstruació i sexe
Els mètodes anticonceptius anul·len l’ovulació.
CERT. Tots els mètodes anticonceptius anul·len l’ovulació, inclosa
la pastilla anticonceptiva. Les persones que se les prenen no tenen
la regla, sinó que el sagnat que extreu el seu cos és només una
simulació.

Si practiques sexe durant la menstruació no et pots quedar
embarassada.
FALS. Durant la regla també et pots quedar embarassada si tens
relacions sexuals amb penetració i entre sexes oposats, tot i que
és poc freqüent. Ja que es pot produir una ovulació imprevista, per
diferents motius, en qualsevol dia del cicle menstrual. L’única manera
segura d’evitar l’embaràs és utilitzant mètodes de protecció com
preservatius o mètodes anticonceptius.
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4. Productes menstruals d’un sol ús vs reutilitzables
Durada: 60’ Edat: Totes les edats
Objectius:
• Entendre els beneficis ambientals, per a la salut i econòmics de
les opcions reutilitzables.
• Donar a conèixer totes les opcions de productes menstruals
existents a través d’informació contrastada i transparent.
• Aportar informació sobre la composició, característiques i
funcionalitat de les opcions.
• Empoderar a cada persona a prendre les seves pròpies decisions
i escollir l’opció que més li convingui.

Eines i material:
• Projector i presentació de l’activitat

• Es recomana acompanyar l’activitat amb una motxilla de
recursos amb diferents mostres de productes menstruals perquè
l’alumnat pugui tocar-los (compresa d’un sol ús, tampó d’un sol
ús, compresa de roba, roba interior menstrual, copa menstrual i
esponja menstrual)
• Per a la realització d’aquesta activitat es recomana consultar la
Guia cap a la menstuació Residu Zero .

Desenvolupament:
1. Primera part, quines opcions menstruals existeixen?
Es demana a l’alumnat que vagin enumerant, de forma ordenada i en
veu alta, els diferents productes menstruals que coneixen. S’anoten
les opcions que van sortint i fem una breu presentació senzilla de
cada producte (en què consisteix i com es fa servir). En la presentació
a la pissarra, es veu un seguit de caselles en negre, una per a cada
opció menstrual reutilitzable. Un cop s’han acabat les intervencions
passem a la següent diapositiva, en la qual apareixen tots els
elements menstruals. Comentem aquells elements que no havien sortit
i expliquem breument en què consisteixen i com es fan servir (vegeu la
informació que es proporciona més endavant).
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2. Segona part, productes d’un sol ús versus
reutilitzables
Un cop presentades totes les opcions ens fixem en el distintiu de les
caselles, algunes d’elles apareixen de color blau i les altres en vermell.
Preguntem a l’alumnat quina és la principal diferència entre els dos
grups.
Un cop han endevinat que es tracta de productes d’un sol ús i
productes reutilitzables reflexionem entorn les següents preguntes:
• Quin o quins han estat els primers productes que ens han vingut
al cap?
• Els productes que no coneixíem, són d’un sol ús o reutilitzables?
• Quina tipologia de productes trobem més fàcilment quan anem a
comprar?
• Quina tipologia de productes s’anuncien a la televisió o
principals mitjans de comunicació?
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• Creieu que les persones disposen de la mateixa quantitat i
qualitat d’informació respecte les opcions reutilitzables i les d’un
sol ús?
• Què heu sentit a dir de les opcions reutilitzables? Creieu que és
veritat?
Després de reflexionar sobre la quantitat i qualitat d’informació que
tenim sobre les dues tipologies d’opcions, s’arriba a la conclusió que
falta informació sobre les opcions menstruals reutilitzables i que
aquestes no són tan conegudes com les d’un sol ús. A més a més,
també existeixen mites entorn els productes reutilitzables que no són
certs.
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3. Tercera part, les opcions menstruals Residu Zero i els
seus beneficis
Amb el suport de les diapositives on es mostren les diferents opcions
menstruals reutilitzables, s’explica una per una les seves principals
característiques i es resolen els possibles dubtes que sorgeixin.
Aquesta activitat serà més enriquidora si es fa acompanyada de la
motxilla de productes menstruals reutilitzables, perquè l’alumnat els
pugui veure i tocar.
Beneficis ambientals
Conjuntament a la pissarra o cadascú des del seu pupitre, calculem
la quantitat de residus estalviats gràcies a l’ús de productes
reutilitzables a partir de les dades següents:

Fent els càlculs corresponents, s’obté una generació de residus total
de 180kg al llarg de la vida de la persona menstruant. Aquests residus
es poden reduir fins a un 99% amb l’ús de productes reutilitzables
(p.ex. amb una copa menstrual que pesa 20g i té una vida útil de 5
anys).
A més a més de la quantitat de residus generats, és important tenir
en compte que degut a la composició dels tampons i compreses i
la seva barreja amb els residus biològics o flux menstrual, aquests
residus no són reciclables actualment. Per tant, acaben en abocadors
o incineradores, generant importants impactes ambientals de
contaminació del sòl i l’atmosfera. O el que és encara pitjor, si aquests
productes són llençats pel vàter, poden acabar en platges i oceans
causant un impacte ambiental encara més directe. De fet, els tampons
i compreses són el 5è residu plàstic d’un sol ús més abundant en les
platges d’Europa.

• La quantitat mitjana de residus de productes menstruals d’un
sol ús que es generen en un mes és de 384g (pes tels tampons o
compreses utilitzades + residus biològics o flux menstrual).
• Les persones menstruen durant la vida fèrtil que va dels 36 als
49 anys de mitjana.
• El número de menstruacions a l’any és 13 (el cicle menstrual té
una durada inferior al mensual).
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Beneficis econòmics
Es calcula el cost econòmic al llarg de la vida de les opcions de
productes menstruals d’un sol ús en comparació de les reutilitzables a
partir de la informació següent:
• Al llarg d’un any una persona fa servir 416 unitats de tampons o
compreses.
• Les persones menstruen durant la vida fèrtil que va dels 36 als
49 anys de mitjana.
• El preu unitari d’una compresa varia de 0,05€ a 0,15€ i el d’un
tampó entre 0,05€ i 0,30€.
Si es realitzen els càlculs, s’obté un cost total al llarg de la vida d’entre
749€ i 2.246€ en compreses i d’entre 749€ i 4.493€ en tampons. Per
simplificar els càlculs, es pot suposar que la persona només utilitza
una tipologia de producte al llarg de tota la vida.
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Amb l’ús de les opcions reutilitzables el cost al llarg de la vida és molt
inferior. Per exemple, el preu d’una copa menstrual oscil·la entre els 15
i 30€. Aquesta té una vida útil de mitjana de 5 anys, és a dir 7 unitats
al llarg de la vida fèrtil. Això suposa un cost total d’entre 105€ i 210€..

És important explicar que no hi ha una opció millor que una altra per
a la menstruació i que cada persona ha d’utilitzar aquella que millor
s’adapta al seu cos i necessitats. En totes les opcions, cal fer un ús
adequat i mantenir els hàbits de neteja i manteniment, segons les
instruccions del fabricant.
Informació pràctica sobre marques i punts de venda:
Directori de productes menstruals reutilitzables.
Disponible a www.rezero.cat/campanyes/nouperiode
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Informació sobre els productes menstruals
Productes menstruals d’un sol ús:
Compresa d’un sol ús:
Estan fetes de diverses capes de
materials sintètics. Generalment,
tenen una capa superior en contacte
amb la pell, un nucli absorbent on hi
ha el polímer súper absorbent (SAP)
que reté el flux i una capa inferior
amb material adhesiu que s’enganxa
a la roba interior. En el cas de les que
tenen ales, l’adhesiu també es troba en aquesta part de la compresa
i ve protegit per un paper. També solen anar acompanyades d’un
embolcall individual de plàstic i de l’embolcall del paquet fet de plàstic
o cartró. El 90% d’una compresa és plàstic, majoritàriament polietilè.
Les compreses també contenen perfums i neutralitzadors fets amb
barreges de fins a gairebé 4.000 productes químics.

Tampó d’un sol ús:
Estan fets de diversos materials
sintètics absorbents com el raió o
la viscosa, provinent de la polpa de
cel·lulosa. Els tampons s’introdueixen
per la vagina. Poden anar acompanyats
d’un aplicador fet de plàstic dur
(polietilè) o cartró que ajuda a inserirlos. En un dels extrems del nucli
absorbent en surt un fil de cotó i plàstic que permet estirar-lo per
extreure’l del cos. Els tampons solen venir embolcallats individualment
amb plàstic majoritàriament i en una capsa de cartró.
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Nota complementària
Tòxics en tampons i compreses d’un sol ús
Diverses anàlisis independents han revelat la presència residual
de substàncies químiques tòxiques en la composició d’aquests
productes que han estat afegides de forma intencionada o no
intencionada al llarg de la cadena de producció. Algunes d’elles
són sulfur de carboni, estirè, diclormetà, toluè, xilè, parabens,
ftalats, químics antibacterians i dioxines, entre d’altres. També
s’han detectat residus de pesticides i insecticides provinents
dels processos de producció dels tampons i compreses.
A banda de les reaccions al·lèrgiques, irritacions i intoleràncies
que poden causar aquestes substàncies, molts d’aquests tòxics
són reconeguts disruptors endocrins i poden estar associats
amb desordres reproductius, disfuncions hormonals i càncers.
Els productes menstruals d’un sol ús també contenen una
gran quantitat d’additius com lubricants, hidrogels, locions,
neutralitzadors d’olors... Malauradament, no es disposa
d’informació sobre la seguretat o el contingut químic d’aquests
additius.
Els estudis sobre la composició d’aquests productes encara són
escassos avui en dia, i cal ampliar la recerca sobre totes les
substàncies presents en aquests productes i les seves possibles
afectacions per a la salut de les persones i el medi ambient.
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Productes menstruals reutilitzables:

Compresa de roba:
Estan fetes de diverses capes de
teixits absorbents (majoritàriament
cotó, material hipoal·lèrgic) que
retenen el flux menstrual i una capa
impermeable anomenada PUL per
evitar que traspassi. S’uneixen a la roba
interior mitjançant fermalls de pressió
o velcro. Després de fer-les servir, es
netegen, a mà o a la rentadora sense utilitzar suavitzant i sempre
amb aigua freda i s’assequen evitant l’ús de l’assecadora. A diferència
de les compreses d’un sol ús que tenen una vida útil molt curta, les
compreses de roba poden durar fins a 10 anys.
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Roba interior menstrual:
Es tracta de roba interior que absorbeix
i reté el flux menstrual. En la zona de
l’entrecuix, hi ha diverses capes de cotó
i material impermeable, semblant a la
composició de la compresa de roba.
La primera en contacte directe amb la
pell generalment és de cotó, la segona
de retenció del flux és d’un teixit tècnic
absorbent, hidròfug, antibacterià i transpirable, i la capa externa que
evita que traspassi pot estar feta de cotó, elastà o niló. Igual que les
compreses de roba, les podem netejar a mà o a la rentadora. Com a
roba interior menstrual tenen una vida útil de 3 anys aproximadament,
després es poden fer servir com qualsevol altra peça de roba interior.

Copa menstrual:
És un recipient flexible que es
doblega i s’introdueix en la vagina
per recollir el flux menstrual. Estan
fetes majoritàriament de silicona
mèdica (l’opció més recomanable), tot
i que també n’hi ha de làtex, goma i
elastòmers termoplàstics. Tot i que n’hi
ha de molts tipus i marques diferents,
generalment tenen forma de campana i s’extreuen de la vagina amb
l’ajuda d’un tirador que sobresurt de l’extrem de la copa. Hi ha diverses
mides disponibles en funció de l’edat de la persona. També hi ha la
versió del disc menstrual amb un funcionament i composició molt
similar al de la copa. Quan s’extreu del cos, es pot llençar la sang pel
vàter o la pica i n’hi ha prou amb netejar-la amb aigua per poder-la
tornar a fer servir. Després de cada menstruació cal esterilitzar-la
fent-la bullir amb aigua.
Tot i que al principi pot resultar complicada d’utilitzar, sobretot en els
moments d’introduir-la i retirar-la, és qüestió de pràctica i no desistir
en els primers intents. Estar en un ambient de tranquil·litat pot ajudar
les primeres vegades que s’utilitza. Algunes copes menstruals venen
complementades amb aplicadors que poden facilitar la seva inserció a
la vagina i a internet hi ha disponibles molts vídeos explicatius que ens
poden ajudar.
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Esponja marina:
Es tracta d’esponges marines naturals
(preferiblement sense blanquejar),
uns organismes que es troben en
ecosistemes aquàtics. L’esponja
s’introdueix a la vagina i absorbeix el
flux menstrual. A diferència dels altres
mètodes de retenció interns, l’esponja
no té tirador per extreure-la de la
vagina, sinó que es pinça amb els dits directament el cos de l’esponja.
Aquesta acció pot resultar més fàcil si es fa a la gatzoneta, de manera
que la distància entre l’esponja i el canal de sortida de la vagina
s’escurça i és més fàcil pinçar-la amb els dits. Aprendre a utilitzar-la,
pot requerir una mica més temps i pràctica. Hi ha la versió d’un sol ús
o la reutilitzable.
Per netejar-les, cal deixar-les submergides en aigua amb una mica de
bicarbonat sodi o vinagre de poma durant 12h un cop al dia. Un cop
s’ha acabat el cicle menstrual, és important deixar-les assecar bé al
sol. Mantenir uns bons hàbits d’higiene és especialment important si
optem per la utilització d’esponges menstruals, ja que són un medi
molt porós que pot afavorir el cultiu de bacteris i fongs derivats de la
humitat o una mala higiene.
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Sagnat lliure:
Aquest mètode de retenció del flux
menstrual no implica l’ús de cap
producte. Es por practicar de diferents
maneres. Un dels mètodes es basa
en aprendre a notar quan s’evacua la
menstruació, ja que no succeeix de
manera constant sinó que s’allibera en
moments puntuals, retenir-la utilitzant
la musculatura del sòl pelvià i evacuar-la directament al lavabo, com
quan s’evacua l’orina.
Requereix un important coneixement i control del propi cos i aprendre
a practicar-lo comporta més temps que la resta de mètodes. Per
això es recomana començar a practicar-lo en un espai còmode, per
exemple a casa. Tot i l’esforç inicial per aprendre a desenvoluparlo, amb la pràctica la retenció del flux s’acaba produint de manera
inconscient.
També és pot practicar el sagnat lliure sense intentar retenir el flux
menstrual i simplement deixar-lo anar sense utilitzar cap producte
complementari.

període
Amb el suport de:

