
 

ANNEX 011: Qüestionari individual: 

QÜESTIONARI SÍ NO 

1. Les noies que es masturben ho fan per què necessiten molta activitat 
sexual 

  

2. Les noies gaudeixen del sexe donant plaer, l'orgasme és secundari   

3. El sexe oral és parlar de sexe   

4. A partir d'una certa edat es deixa de tenir relacions sexuals   

5. En una relació heterosexual (dona/home), la penetració vaginal és 
necessària per gaudir 

  

6. A les noies els va bé prendre la iniciativa per follar, però no per a tenir 
parella 

  

7. Per a les noies, el sexe és tan important com per als nois   

8. Totes les noies tenen orgasmes   

9. Els nois necessiten més sexe que les noies   

10. Els nois no es poden quedar "a mitges"   

11. Si un noi ejacula abans del que volia és per què té un problema i ha de 
buscar ajuda 

  

12. Quan tenim l'oportunitat de tenir relacions sexuals, hem d'aprofitar-ho 
sempre 

  

13. La mida del penis és important per tenir relacions sexuals satisfactòries   

14. Les noies poden dir que han tingut un orgasme i que no sigui veritat   

15. Si un noi no té o perd l'erecció és que la persona amb qui està no 
l'excita 

  

16. Si una noia no està molt "humida" és per què és una "estreta"   

17. Si et comences a embolicar amb algú has d'arribar fins al final. Si no és 
així, val més no començar 

  

18. A les noies els agrada lligar encara que tinguin parella   

19. Quan una noia diu que NO, moltes vegades vol dir que SÍ   

20. Un noi sempre està disposat a tenir relacions sexuals   

21. En el sexe no es parla, s'actua   

22. La penetració vaginal és la pràctica que dóna més plaer tant als nois 
com a les noies 
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