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ANNEX 01. CERT O FALS? 

 

QÜESTIONARI
1 

 

SÍ 

 

NO 

1. Als gais els agraden tots els homes i a les lesbianes totes les dones   

2. Els gais volen ser dones i les lesbianes volen ser homes   

3. L’homosexualitat és una desviació   

4. Quan un persona és homosexual es nota   

5. Si algú em diu gai o lesbiana, considero que m'ha faltat al respecte   

6. Hi ha més homes gais que dones lesbianes   

7. Si tens fantasies sexuals amb persones del teu mateix sexe és que ets 
homosexual 

  

8. Hi ha molta gent que és bisexual o homosexual perquè està de moda   

9. Els gais són uns viciosos   

10. Si a un home li agrada el sexe anal és que és gai   

11. Les lesbianes tenen mania als homes   

12. Les persones bisexuals no saben què els agrada   

13. Els nois que tenen moltes amigues són gais   

14. Si un amic meu o amiga meva és homosexual, a mi m'és igual. No 
m'afecta 

  

15. Considero que el “natural/normal” és tenir relacions sexuals amb 
persones de sexe diferent del propi 

  

16. En una relació homosexual sempre hi ha una persona que fa d'home i 
una altra que fa de dona 

  

17. Als homes transsexuals2 els agraden les dones   

18. A les dones transsexuals3 els agraden els homes   

19. Quan una persona és transsexual no sap qui és   

20. És fàcil saber si una persona és transsexual perquè es nota   

 

                                                           
1Els dos qüestionaris i part dels apunts presentats són adaptació de: Projecte de formació per a la prevenció dels 

abusos sexuals entre iguals adolescents: material didàctic. Barcelona: APFCiB, 2014. 104 p.; Adolescència, identitat i 
diversitat sexual: material didàctic per a professorat de secundària. Barcelona: JIS: Associació Pandora, 2007. 40 p. 
2 Persona que neix amb genitals que s'atribueixen a les dones i que s'identifica amb el gènere masculí. 
3 Persona que neix amb genitals que s'atribueixen als homes i que s'identifica amb el gènere femení. 
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QÜESTIONARI 

 

 

 

SÍ 

 

 

 

NO 

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

  

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

3. El sexe oral és parlar de sexe   

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

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

  

6. Les noies que prenen la iniciativa en el sexe els pot anar bé per cardar, 
però no per 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 el sexe que les noies   

10. Els nois no es poden quedar “a mig fer”   

11. Si un noi ejacula abans del que voldria és perquè té un problema i ha 
de buscar ajuda 

  

12. Quan sorgeix l'oportunitat de tenir relacions sexuals cal 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 la qual està no 
l’excita 

  

16. Si una noia no està molt “mullada” és perquè és una “estreta”   

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

  

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

19. Un noi sempre està disposat a tenir relacions sexuals   

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

21. La penetració vaginal és la pràctica sexual que dóna més plaer tant a 
nois com a noies 

  

 


