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ANNEX 02. SITUACIONS. A L’ALTRE COSTAT DEL GÈNERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓ 1.  

L’altre dia en Moha va quedar amb un ligue que té, que li agrada moltíssim… Estava nerviós i tenia 

moltes ganes de fer-ho amb aquesta persona. Es van començar a fer petons i a tocar-se, i en Moha 

notava que no se li aixecava. Es va anar posant cada vegada més nerviós… El seu ligue li va dir que no es 

preocupés, que no passava res, que era normal, però ell es va sentir fatal, va agafar les seves coses i se’n 

va anar. 

Què li va passar a en Moha? És una mica estrany? 

Per què es va sentir malament? Què és el que s’espera d’un noi  en el moment del sexe?  

Si en lloc de ser en Moha, la situació fos que una noia no s’excita pels nervis, com hauria estat el 

desenllaç?  

Què es pot fer en una situació així? 

 

SITUACIÓ 2.  

La Jenny i el Pablo estan sortint junts des de fa uns mesos. Es coneixen de l'institut i s'agraden moltíssim. 

El dimecres passat, el Pablo la va anar a buscar a casa i quan va baixar, ell es va sentir malament. Ella 

portava posats uns pantalons curts, els mateixos que portava el dia que li va demanar per sortir i que li 

encantaven, però ara li semblaven massa curts. Van tenir aquesta conversa: 

En Pablo: Quins pantalons, no? 

La Jenny: Però si abans t’agradaven… 

P: Doncs ara ja no 

J: Tio, com et ratlles…. Doncs els pantalons són meus i el cul també, així que no me’ls penso canviar…  

 

Però al dimecres següent, quan tornen a quedar, la Jenny es va per posar-se aquests pantalons i s’ho 

pensa dues vegades, dubta… I decideix posar-se’n uns altres, una mica més llargs, perquè no vol tenir 

mal rotllo amb ell. 

 

Us sembla estranya aquesta situació? Us resulta familiar? 

Què us sembla que està sentint el Pablo? Què el preocupa? Té alguna cosa que veure amb com 

aprenem que han de ser els nois? 

Què us sembla que sent la Jenny? Té alguna cosa que veure amb com aprenem que han de ser les 

noies? 

Quin és el resultat de la situació? Us imagineu la mateixa situació a l'inrevés? Tindria el mateix resultat? 

 

 


