
FITXA CASOS. QUÈ FAIG? COM EM SENTO?                

 

CAS 1: MASTURBACIÓ 

 

Exposició 

 

Des de fa un temps ens emboliquem. L’altre dia per primera vegada ella 

em va masturbar mentre jo l’acariciava però només movent la mà per 

damunt de les seves calces. Després en arribar a casa vaig sentir 

estranyesa, no sé si vaig estar a l’altura… Estava flipant tant del que sentia 

quan m’ho feia, que no sé si li vaig donar tant plaer com ella a mi! El 

proper dia m’ho vull “currar” de veritat i masturbar-la “bé”. Per on 

començo? I si compro quelcom d’especial (rotllo vibrador), o és suficient 

amb introduir-li els dits? 

 

 

Preguntes 

 

 Què vol? 

 Com s’estarà sentint? 

 Qui ens explica com funciona això de la masturbació? On aprenem 

sobre el sexe? 

 Quines paraules utilitzem per anomenar la masturbació d’un noi? I 

la masturbació d’una noia? 

 Creieu que les noies es masturben menys que els nois? 
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CAS 2: ORGASME 

 

Exposició 

 

Jo no m’atreveixo a preguntar-li a la Sandra si es corre. No veig que faci 

res gaire diferent de quan està súper excitada. Algun cop ho hem parlat i 

ella sempre em diu: “M’encanta tot el que fem!”. Em fa vergonya tornar-li 

a comentar… estic perdut! 

 

 

Preguntes  

 

 Què li passa? Què vol saber? 

 Com se sent davant d’aquesta situació? Per què? 

 Què li recomanaríeu a aquesta persona? És fàcil?  

 Què li recomanaríeu a la noia? És fàcil? 

 És el mateix estar superexcitat/ada que tenir un orgasme? 

 Com pot saber aquesta persona si ella ha arribat a l’orgasme? 
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CAS 3: “LA PRIMERA VEGADA” (noi) 

 

Exposició 

El Josep està parlant amb els seus amics. Dels tres, dos han tingut 

relacions sexuals. I d’aquests dos, un d’ells “ho ha fet”.  

Estan parlant de les seves coses i aquest darrer explica: “jo no sé si és 

normal; no ho sé... la primera vegada va anar bé, rar i ràpid però una 

passada, i la Nadima no va sentir cap dolor! 

Però aquest cap de setmana... em va semblar que la cosa no anava tan bé, 

la vaig notar estranya. Després li vaig preguntar i em va dir que aquesta 

vegada li havia fet mal. Jo crec que va poder ser que no se li havia acabat 

de trencar l’himen...” 

 

 

Preguntes 

 

 Quin dubte té el noi?  

 Quins comentaris poden fer-li els amics? 

 Què creieu que va fer quan la “va notar estranya” com ell diu? 

 Com es pot sentir després que ella li digués que li havia fet mal? 

 Als nois qui els dona informació sobre la primera vegada? I a les 

noies? 
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CAS 3: “LA PRIMERA VEGADA” (noia) 

 

Exposició 

 

L’Ester està parlant amb les seves amigues. De les tres, dues han 

mantingut relacions sexuals. I d’aquestes dues, una “ho ha fet”.  

Estan parlant de les seves coses i aquesta darrera explica: “Jo no sé si és 

normal el que em passa, no ho sé… potser és que com que fa poc que ho 

fem, encara no se m’ha acostumat el cos. La primera vegada va anar bé i 

no em va fer mal! Va ser una sensació rara però no vaig sentir cap dolor… i 

això que m’havien dit que podria fins i tot sagnar! Però aquest cap de 

setmana… sí que em va fer una mica de mal… vam pensar que era normal i 

que potser no se m’havia acabat de trencar l’himen…” 

 

 

Preguntes 

 

 Quin dubte té la noia? 

 Quins comentaris poden fer-li les amigues? 

 A quines conclusions creieu que arribaran? 

 Què creieu que va fer ella quan va sentir dolor? Per què? 

 A les noies, qui els dona informació sobre la primera vegada? I als 

nois? 
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CAS 4: SEXE ORAL 

 

Exposició 

 

Com puc saber si quan li faig sexe oral a la meva parella ho faig del tot bé? 

És això el que li agrada de veritat?  

Vaig parlar amb dues amigues que surten juntes per explicar-los que 

aquest tema m’estava ratllant i elles em van dir que entenien la meva 

angoixa i que elles també s’haguessin sentit una mica perdudes si el cos de 

la seva parella fos diferent del seu.   

Em van dir que la millor manera de saber si el que estic fent li agrada a la 

meva parella és parlar-ho amb ella. Però jo igualment vull que em doneu 

alguna pista, la teniu? 

 

 

Preguntes 

 

 Què vol saber? 

 Com es deu estar sentint? 

 Imagina’t que un amic teu t’explica que li passa això, què li diries? I 

tu com et sentiries? 

 Qui ens explica com funciona això del sexe oral? On n’aprenem de 

sexe? 

 Quines paraules utilitzem per anomenar el sexe oral que es fa a un 

noi? I el que es fa a una noia? 
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CAS 5: PENETRACIÓ ANAL 

 

Exposició 

 

A tots dos ens venia de gust i teníem curiositat de provar això de la 

penetració anal. Ens vam parar quan ella em va dir que li feia una mica de 

mal. Fins i tot jo mateix també vaig notar una mica de dolor. És estrany o 

només és que ens hi hem d’acostumar? 

 

 

Preguntes 

 

 Què vol saber? 

 Com es deu estar sentint?  

 Imagina’t que un amic teu t’explica que li passa això, què li diries? I 

tu com et sentiries? 

 Qui ens explica com funciona això del sexe anal? On n’aprenem, de 

sexe? 

 

 


