3. Les

preguntes que et fem a continuació fan relació a la teva experiència en els
DARRERS 12 MESOS. Marca el teu grau d’acord amb les següents afirmacions,
seguint les següents instruccions on: 1 vol dir Gens d’acord, i 5 Totalment d’acord; la
columna Ns/Nc vol dir ‘No saps / No contestes’; i la columna ‘no aplica’ es marca només en
els casos en els que es dóna opció a fer-ho a la pregunta
DATA___________________

Gens
d’acord

CODI____________________

1

Des del CJAS entenem que la sexualitat té a veure com et sents física i emocionalment, en com et
relaciones amb els/les altres, en com obtens i dones plaer, etc. És per això que et demanem que valoris
el teu benestar i, si ho desitges, entreguis aquest full al/la professional perquè en pugueu parlar, és
clar.

a) Habitualment, em sento bé emocionalment
b) Em sento bé i còmode amb el meu aspecte
físic

Has de saber que l’obtenció d’aquestes dades també ens ajudarà a millorar l’atenció en el nostre servei
per tota la població jove que ens ve a veure, comprendre millor la seva visió de les relacions a dia d’avui,
i fer la nostra aportació en l’avenç del coneixement científic.

c) Em sento bé amb les relacions sexuals i/o
emocionals que mantinc o he mantingut en el
darrer any. En cas de no haver mantingut cap marcar

Has de saber que les teves dades i respostes seran tractades en tot moment de manera
confidencial, així com ho estableix la llei:

La realització d’aquest qüestionari no sobrepassarà els 5 minuts...

1. ANY DE NAIXEMENT_______________
2. M’identifico amb el GÈNERE:
 Masculí
 Femení
 Trans
 No binari / fluid

la columna ‘No aplica’.

EN ELS DARRERS 12 MESOS

En virtut de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/99 de 13 de Desembre, li
comuniquem que les seves dades personals seran tractades d’acord en la legislació esmentada, i no
podran ser transmeses a tercers ni utilitzades amb finalitats diferents als especificats en aquest
document, Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats.

d) He decidit per mi mateix/a el mètode de
protecció en les relacions sexuals que he volgut
utilitzar (incloent preservatius). En cas de no haver
mantingut cap relació sexual marca la columna ‘No
aplica’.

e) M’he sentit incomodada pel control i gelosia de
la meva parella o relació en el darrer any. En cas
de no haver mantingut cap tipus de relació marcar la
columna ‘No aplica’.

f) M’he sentit assetjat/da per la meva identitat,
expressió o orientació de gènere.
g) Sovint he cedit a tenir relacions sexuals, encara
que a mi no em venia de gust (en els darrers 12
mesos). En cas de no haver mantingut cap relació
sexual marca la columna ‘No aplica’.

f) Estic satisfet/a amb la meva vida sexual (en els
darrers 12 mesos). En cas de no haver mantingut cap
relació sexual marca la columna ‘No aplica’.

 No contesta

CONTINUA A LA PÀGINA DE DARRERE

Totalment
d’acord
2

3

4

5

Ns/
Nc

No
aplica

4. Has patit, EN ELS DARRERS 12 MESOS alguna de les següents situacions de

6. Tens alguna observació a fer respecte alguna de les preguntes o t’agradaria afegir

violència? Encercla la resposta.

algun comentari?

a)Física

SI

(empentes, cops...)
En cas que SI, en
quin àmbit?

NO

No aplica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parella
(estable o
ocasional)

Familiar

Laboral

Educatiu

Amistats

Oci i
espai
públic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Psicològica
SI

(control, menyspreu,
crits, xantatge...)
En cas que SI, en
quin àmbit?

Parella
(estable o
ocasional)

NO

Familiar

Laboral

Educatiu

TNo aplica

Amistats

Ja hem acabat! Moltes gràcies per la teva col·laboració.

Oci i
espai
públic

c) Sexual
SI

(tocaments, fel·lació,
assetjament...)
En cas que SI, en
quin àmbit?

Parella
(estable o
ocasional)

NO

Familiar

Laboral

Educatiu

No aplica

Amistats

Oci i
espai
públic

5. Has patit alguna vegada, FA MÉS D’UN ANY, alguna de les següents situacions de
violència? Encercla la resposta.
a)Física

SI

(empentes, cops...)
En cas que SI, en
quin àmbit?

Parella
(estable o
ocasional)

NO

Familiar

Laboral

Educatiu

No aplica

Amistats

Oci i
espai
públic

b) Psicològica
SI

(control, menyspreu,
crits, xantatge...)
En cas que SI, en
quin àmbit?

Parella
(estable o
ocasional)

NO

Familiar

Laboral

Educatiu

No aplica

Amistats

Oci i
espai
públic

Professional:
RVM:

c) Sexual
SI

(tocaments, fel·lació,
assetjament...)

NO

No aplica

Altres: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cas que SI, en
quin àmbit?

Parella
(estable o
ocasional)

Familiar

Laboral

Educatiu

Amistats

Oci i
espai
públic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

