
ANNEX. COM SÓN LES MEVES RELACIONS?                       

 

 

QÜESTIONARI INDIVIDUAL1 

 

 

ESTIC AMB UN/A NOI/A QUE... 

SÍ, M’HA 

PASSAT 

1. Vol controlar el que faig o penso  

 

2. Vol saber el que faig quan no estem junts/es  

 

3. S’enfada si no li agafo el mòbil  

 

4. Controla el meu mòbil, em mira el whatsapp, els SMS i les trucades  

que faig 

 

 

5. Vol decidir la meva manera de vestir, pentinar-me i comportar-me  

 

6. Em prohibeix fer coses o relacionar-me amb altres persones  

 

7. Vol que endevini els seus pensaments i desitjos  

 

8. Em dóna ordres i vol que les obeeixi  

 

9. Em fa responsable o culpable de tot el que li va malament  

 

10. No reconeix mai els seus errors  

 

11. No em demana mai disculpes  

 

12. S’apropia de les meves coses (diners, objectes)  

 

13. No respecta la meva intimitat  

 

14. No compleix els acords que hem pres  

 

15. Em tracta amb crueltat i m’humilia alguna vegada  

 

16. Es mostra gelós/a  

 

                                                           
1 Adaptació d’Elvira, N. i Varela, B. Projecte de formació per a la prevenció dels abusos sexuals entre 

iguals adolescents. Material didàctic. APFCiB, ICD, 2015.Activitat 2.4. Com són les meves relacions? 
(pàg.70-73). 
 

http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/ff8081814d0726fd014d4d25778c00d5
http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/ff8081814d0726fd014d4d25778c00d5
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17. M’acusa d’infidelitat  

 

18. Em crida  

 

19. Canvia d’humor: quan estem amb gent està molt atent/a i quan estem  

sols s’enfada i em crida 

 

20. Em diu que m’estima molt, que em vol per a ell/a sol/a i que prefereix 

que no vagi amb les meves amistats 

 

 

21. No accepta que li digui que no  

 

22. Vol tenir relacions sexuals sense protecció  

 

23. No té en compte els meus desitjos quan tenim relacions sexuals  

 

24. Em pressiona per tenir relacions sexuals  

 

25. Em parla amb menyspreu o se’n riu de mi  

 

26. M’interroga  

 

27. Utilitza coses que li he explicat en contra meva  

 

28. Sempre vol tenir la raó  

 

29. M’empeny o em dóna cops o bufetades alguna vegada  

 

 


