
MATERIAL. QUÈ ES LA NORMALITAT?  

 

QÜESTIONARI SOBRE HETEROSEXUALITAT1 

 

1. Quan vas descobrir la teva heterosexualitat? 
 
a) Des de sempre. 
b) A la meva adolescència. 
c) Fa poc. 
d) Encara tinc dubtes. 

 

2. Et va costar molt acceptar la teva heterosexualitat? 
 
a) Sí, encara em costa. 
b) Una mica. 
c) En realitat estic molt feliç. 

 

3. Coneixes casos similars? 
 
a) Sí. 
b) No. 
c) No ho sé. La gent no parla d’aquestes coses. 

 

4. Penses explicar-ho als teus familiars? 
 
a) Sí, suposo. Crec que m’entendran, són molt oberts. 
b) No, mai no els explicaria una cosa així. 
c) Crec que els costaria molt d’acceptar-ho. La seva educació és molt tradicional. 
d) Ja ho he fet. 

 

5. I als teus amics i amigues? 
 
a) Sí, suposo. Crec que m’entendran ja que alguns d’ells són també heterosexuals. 
b) No, mai no els explicaria una cosa així. 
c) Suposo que els costaria acceptar-ho. 
d) Ja ho he parlat amb alguns dels meus amics i amigues. 
 

6. T’has sentit alguna vegada discriminat/ada per ser heterosexual? 
 
a) Algunes vegades. 
b) Sí, contínuament. 
c) No. 
d) No, perquè amago que ho soc. 

 

 

                                                           
1Material extret de: Adolescència, identitats i diversitat sexual. Material didàctic per a professorat de 

secundària. JIS, Pandora (pàg. 14). 
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7. Quantes vegades has anat al psicòleg/òloga per que t’ajudi a acceptar-ho o et faci 
deixar de ser heterosexual? 
 
a) Moltes. 
b) Estic en tractament. 
c) Tinc por que el/la psicòleg/òloga no m’entengui. 
d) No, no hi he anat. Per a mi no és “un problema”. 
 

8. Creus que una parella de diferent sexe pot formar una família i educar els seus fills/es 
sense que sigui un trauma per a ells/elles? 
 
a) Sí. 
b) No. 
c) Depèn de la parella. 

 

9. Què sents quan sents l’expressió “heterosexual de merda” o les contínues bromes i 
acudits gratuïts sobre aquest tema? 

 
a) Em dol i m’agradaria desaparèixer. 
b) Mentre no m’ho diguin a mi… 
c) És que realment els heterosexuals som així. 
d) Obertament em defenso. 

 
 

 


