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PREGUNTES SEXUALITAT 
 

 
 QUÈ ÉS EL PRESERVATIU MASCULÍ?  
 
Es una funda molt fina, elàstica y resistent que es coloca sobre el 
penis, quan está en erecció, sempre abans de la penetració. 
Poden ser de làtex i de vinil. 
 
 
COM S'UTILITZA? 
 

 Obrir l'embolcall amb atenció que no s'espatle el preservatiu (no obrir-lo amb les 
dents ni clavant les ungles o objectes tallants). 

 Es col.loca quan el penis está erecte i abans d'iniciar qualsevol joc de penetració. 
Agarrar-lo amb els dits per l'extrem i desenrotllar el preservatiu al llarg del penis 
en erecció fins a arribar a la base. 

 Abans que acabe l'erecció després d'haver ejaculat, cal retirar el penis de la 
vagina, subjectant el preservatiu a la base del penis, així evitàreu que es quede 
dins. 

 Només queda comprovar que no està trencat, fer-li un nuc i tirar-lo, sempre al 
fem, mai al vàter. 

 
 
COM FUNCIONA? 
 
Actua de barrera, evita que els espermatozoides puguen entrar en contacte amb la dona, 
per la qual cosa evita que l'òvul es fecunde. 
No té cap contraindicació , només requerix utiltzar-lo correctament. 
 
 
EL PRESERVATIU ES SEGUR? 
 
El preservatiu és eficaç davant l'embaràs no desitjat.  
Es l'únic mètode que et protegix davant la SIDA i altres infeccions de transmissió 
sexual. 
Si s'utilitza el preservativo en cada relació sexual, i es seguixen les instruccions, la seua 
eficàcia és molt alta. 
 
 
ON POTS OBTINDRE PRESERVATIUS ? 
 
Són fàcils d'obtindre, es poden comprar en les farmàcies, en supermercats i en les 
màquines dispensadores automàtiques, però s'ha d'evitar comprar-los d'aquelles 
màquines que estiguen a l'aire lliure ja que el calor, humitat, pot afectar el làtex. 
S'han de guardar en un lloc sec i sense calor i has de fixar-te en la data de caducitat. 
 
En els Centres de Salut Sexual i Reproductiva, en els Centres de Salut Pública i en la 
Creu Roja pots obtindre preservatius debades. 
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¿QUÉ ÉS EL PRESERVATIU FEMENÍ? 
 
Es menys conegut i s'utilitza menys, té forma cilíndrica i és tan fácil d' introduir com un 
tampó.  
Com el preservatiu masculí pot ser de látex y de vinil. 
Actúa com una barrera com el preservatiu masculí. 
Es eficaç com el preservatiu masculí, protegeix també de l'embaràs no desitjat i de les 
malalties de transmissió sexual. 
Es poden encontrar en farmàcies. 
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METODES ANTICONCEPTIUS 
 

 
 
QUÈ ÉS LA PÍNDOLA ANTICONCEPTIVA? 
 
 
És un fàrmac compost d'hormones similars a les hormones natural 
femenines que impedixen l'ovulació. 
 
COM S'USA? 
 
S'ha de prendre per via oral, cada día una i aproximadament a la mateixa hora, 
habitualment s'inicia la primera vegada el primer dia de la regla. 
Segons el tipus de píndola, hi ha una pauta diferent: 
21 píndoles: prens 1 píndola cada dia, durant 21 dies i descanses 7 dies. 
22 píndoles: prens 1 píndola cada dia, durant 22 dies i descanses 6 dies. 
28 píndoles: prens 1 píndola cada dia, durant 28 dies i no descanses. 
 
 
AVANTATGES: 
 

  Eficacia superior al 99%. 
  Pot disminuir els dolors menstruals i regular el cicle. 
  No interferix amb les relacions. 
  Compatible amb l'us del preservatiu. 

 
 
INCONVENIENTS: 
  

  No pots saltar-te cap toma i has de prendre-la cada dia a una hora semblant. 
  L'eficàcia pot disminuir si tens vómits o diarrea 
  Consulta amb el teu metge si tens intolerància o contraindicacions a l'us 

d'hormones anticonceptives. 
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QUÈ ÉS L'ANELL VAGINAL I COM FUNCIONA? 
 
És un anell de plàstic flexible, suau i transparent que es coloca 
fàcilment en la vagina. 
L'anell vaginal allibera hormones anticonceptives a dosis baixes de 
forma constant durant 3 setmanes. 
El cos les absorbix i així impedixen l'ovulació. 
 
 
COM S'USA? 
 
L'anell es coloca 1 vegada al mes, es porta durant 3 setmanes seguides. 
La 4ª setmana retires l'anell y descanses 7 dies per tindre la menstruación. 
 
 
AVANTATGES: 
 

 Eficacia superior al 99%. 
 Només una vegada al mes. 
 Regula la menstruació i pot disminuir el dolor menstrual 
 No interferix en les teues relacions. 
 Compatible amb el preservatiu. 

 
 
INCONVENIENTS: 
 

 Al principi pot costar un poc de col.locar però es tan fàcil como col.locar-se un 
tampó. 

 Consulta amb el teu metge si tens intolerància o contraindicacions a l'us de 
hormones anticonceptives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centre de Salut Sexual i Reproductiva – Alcoi 
Plaça Espanya, 2   -  Tel. 96 652 77 69 

 
 
 
QUÈ ÉS EL PARXE I COM FUNCIONA? 
 
Es un parxe que s'aplica sobre la pelll en la zona del 
glúteo,l'abdomen, el braç o l'esquena. 
Allibera hormones que s'absorbixen a través de la pell i que 
impedixen l'ovulació. 
 
 
COM S'USA? 
 
Has d'usar un parxe durant 1 setmana. 
Després d'una setmana, el retires i et col.loques un parxe nou en un lloc diferent de la 
pell.  
Esta mateixa acció la repetixes durant 3 setmanes seguides. 
La 4ª setmana, retires el parxe i descanses 7 dies per tindre la menstruación. 
 
 
AVANTATGES: 

  eficacia superior al 99%. 
 1 vegada a la setmana 
 No interferix en les relacions 
 Regula la menstruació i pot disminuir el dolor menstrual. 
 Protegeix encara que tingues vómits o diarrea. 
 Compatible amb l'us del preservatiu. 

 
 
INCONVENIENTS 
 

 menys discret 
 consulta amb el teu metge si tens intolerancia o contraindicacions a l'us 

d'hormones anticonceptivas. 
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PÍNDOLA POSTCOITAL O PÍNDOLA DEL DIA DESPRÉS. 
 
 
QUÈ ÉS LA PÍNDOLA DEL DIA DESPRÉS? 
 
 
És un preparat hormonal d'un comprimit de 1500 mcg de 
Levonorgestrel. 
 
 
COM ACTUA? 
 
Pot inhibir o retardar l'ovulació, altera el transport d' espermatozoides i de l'ovul i 
impedir la implantació a l'endometrio. No és abortiva, si l'embaràs ja s'ha produit 
l'anticoncepció d'urgencia no l'interromprà. Només prevé l'embaràs.L'anticoncepció 
d'urgencia només protegeix davant d'eixe coit concret, no protegeix dels coits posteriors 
 
QUAN ESTÀ INDICADA? 
 
Quan en el coit no s'ha utilitzat cap metode anticonceptiu,o quan els metodes s'han 
utilitzat malament o han fallat.: mal càlcul dels dies fèrtils, eyaculació abans de lo 
previst, rotura o retenció del preservatiu, oblits en la toma de les píndoles 
anticonceptives, expulsió d'un DIU coincidint amb un coit. 
També en casos de violació, us recent de medicaments nocius per a un embaràs i en 
relacions sexuals sota efecte de drogues o alcohol. 
No protegeix de les infeccions de transmissio sexual. 
 
COM S'UTILITZA? 
 
S'ha de prendre el més prompte posible, dins de les 72 h. seguënts al coit de risc. No es 
necessita recepta médica, has d'acudir a una farmàcia per comprar-la. 
 
 
QUINA EFICÀCIA TÉ? 
 
És eficaç però pot fallar, en un 2-6% dels tractaments. Quan més prompte es pren és 
més eficaç. Es pot prendre sempre que siga necessari però és millor utilitzar altres 
mètodes anticonceptius. 
No altera la fertilitat i per això les relacions coitals han de ser protegides fins l'aparició 
de la regla. 
 
 
TÉ EFECTES SECUNDARIS? 
 
No són frecuents, poden apareixer naúsees, dolor abdominal,cansament, mal de cap, 
mareig, tensió mamària i vómits. Desaparéixen ràpidament. 
Si el tractament fallara i es produïra un embaràs, no afectaria el fetus. 
Si vomites abans que passen 3 hores de la toma s'ha de repetir la dosi. 
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QUAN APAREIX LA REGLA DESPRÉS DE PRENDRE LA PÍNDOLA DEL 
DIA DESPRÉS? 
 
Més de la meitat de les dones tenen la pròxima regla sense canvis de data, encara que 
pot aparéixer abans o després de la data en la qual s'espera la regla. Si hi ha un retras de 
més de 7 dies s'ha de consultar al seu metge.  
 
 
QUÈ ES POT FER SI HAN PASSAT MÉS DE 72 HORES DES DE LA RELACIÓ 
DE RISC? 
 
S'ha de consultar en el metge perquè valore un posible tractament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUÉ ÉS EL CICLE MENSTRUAL?  
 
És el temps que passa des del primer día d'una regla i el primer dia de la següent. 
 
 
COM FUNCIONA EL CICLE MENSTRUAL? 
 
Generalment un cicle menstrual dura 28 dies, però pot variar d'una dona a una altra. La 
duració del cicle és tan variable com ho pot ser el pes o l'alçaria. Com els ovaris tenen 
que aprendre a funcionar és molt frecuent que els primers cicles de la nostra vida no 
siguen regulars. 
El cicle menstrual només es produeix si la dona no està embarassada ja que si ho està no 
té la menstruació. 
 
 
QUÈ ÉS L'OVULACIÓ? 
 
 L'ovulació és el moment del cicle menstrual quan un òvul madur ix d'un dels ovaris i 
entra en la trompa de Falopi. Es produeix en la meitat del cicle, 14 dies abans de la 
següent regla. Són els dies més fèrtils del cicle, quan hi ha més posibilitat que es 
produïsca un embaràs. 
 L'ovulació també es pot produir en un altre moment del cicle. Per este motiu una dona 
que no utilitce mètodes anticonceptius, no pot estar segura que no es produirà un 
embaràs després d'un coit. 
Si l'ovul no es fecundat ,entre les 24 i 48 hores següents a l'ovulació, mor, uns 14 dies 
després es produirà la menstruació, i torna a repetir-se el cicle menstrual. 
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INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL (ITS) 
 
 

QUÉ SÓN LES ITS? 
 
Són infeccions que es transmeten a través de les relacions sexuals en les quals entren en 
contacte mucoses infectades. 
Una sola relació amb la persona infectada es prou per al contagi. Una vegada tractada i 
curada la infecció, ningú està lliure d'una nova contaminació. Les ITS no produixen 
immunitat. 
Hi ha molts tipus de malalties de transmissió sexual: sífilis, gonocòccia, tricomoniasi, 
herpes genital, condilomes i la SIDA.  
 
 
COM RECONÉIXER-LES? 
 
 L'aparició de molèsties, picor, úlceres, coentor, taques en els genitals, secrecions 
anormals o altres signes estranys en els teus genitals i zona perianal, són simptomes que 
poden fer sospitar una infecció de transmissió sexual. 
Sempre que notes estos símptomes has de consultar al metge i també si has tingut 
relacions sense protecció 
 
 
COM POTS EVITAR-LES? 
 
Has d'utilitzar preservatiu en totes les relacions sexuals en les quals puga haver contacte 
amb sang, semen i/o fluix vaginal entre dues persones (coit vaginal, coit anal, sese oral 
masculí o femení). 
 
 
 
 
QUÉ ÉS LA SIDA? 
 
Es la malatia causada per la destrucció del sistema inmunitari per un virus anomenat 
VIH (virus de la inmunodeficiència humana). 
 
Des del moment en què una persona s'infecta amb el VIH, pot transmetre el virus a 
altres persones (és portadora de la infecció) encara que no presente símptomes. 
 
Es pot saber si una persona és portadora (seropositiva) mitjançant una senzilla anàlisi de 
sang que determina si té anticossos davant del VIH. Des que el virus entra en 
l'organisme, fins que es detecten els anticossos, passen uns tres mesos. 
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COM ES TRANSMET LA SIDA? 
 
La infecció es pot transmetre quan el virus que hi ha en la sang, semen, fluid vaginal, la 
llet materna, i en menor medida en el líquid preseminal d'una persona infectada per el 
VIH, entra en contacte amb alguna lesió que hi haja en la pell o les mucoses d'alguna 
persona que no estiga infectada. 
 
 

1. En les relacions sexuals amb penetració anal, vaginal o bucogenital sense 
preservatiu. 

2. L'us compartit d'agulles o xeringues. 
3. Utilitzant objectes o eines que puguen haver estat en contacte amb la sang que 

no hagen estat desinfectats: fulletes d'afaitar, tisores per al cabell, raspall de 
dents, instruments de tatuatge... 

4. Quan la mare té una infecció per VIH i la transmet al seu fill en l'embaràs, el 
part o la lactancia. 

 
 
 
COM POTS PREVINDRE LA SIDA? 
 
La sida no es cura, només es prevé.  
La utilització de preservatiu en les relacions sexuals és la millor protecció per a tu i per 
als que t'envolten. 
 
 
 



Centre de Salut Sexual i Reproductiva – Alcoi 
Plaça Espanya, 2   -  Tel. 96 652 77 69 

 
SEXUALITAT 

 
 
ÉS BO MASTURBAR-SE? 
 
La masturbació és normalment la primera i millor forma que tenen els joves d'aprendre 
sobre la seua identitat com èssers humans responsables sexualment. 
Es bo explorar el cos i ens ajuda a aprendre sobre la nostra sexualitat. En canvi una 
actitut negativa respecte a la masturbació pot induir sentiments de culpabilitat sense 
motiu. 
 
 
POT PRODUIR MAL FER L'AMOR? 
 
Moltes xiques tenen por a fer l'amor per si els farà mal, especialment la primera vegada. 
La penetració pot fer un poc de mal la primera vegada pero després no ha de ser 
dolorosa. És molt important que la xica estiga completament excitada per a que la 
vagina estiga ben lubrificada. 
Les persones que s'estimen han de ser sensibles als sentiments i a les necessitats de la 
seua parella i fer l'amor lliures de pors. 
 
 
QUÈ PRODUEIX L'ERECCIÓ EN ELS XICS? 
 
L'erecció la pot produir estímuls com per exemple la por, però la causa més frecuent és 
un senyal de tipus sexual: de vegades potser una fotografia eròtica o una chica guapa 
altres vegades només la idea d'una xica o de fer l'amor és suficient per produir l'erecció. 
 
El que realment passa quan un xic s'excita és que, l'anell de músculs situats a la base del 
penis es contrau per a que la sang entre i no puga eixir, açò fa que el penis s'unfle i 
s'enduresca. Després de l'eyaculació, els músculs es distendixen, el fluix sanguini es 
normalitza i el penis es relaxa. 
 
 
COM SAPS SI HAS TINGUT UN ORGASME? 
 
Els xics saben que han tingut un orgasme perque eyaculen.La sensació de plaer arriba 
quan les contraccions dels músculs al voltant del penis forcen la eixida del semen. Açò 
va acompanyat d' una respiració ràpida i també augmenta el rítme cardíac. 
 
El punt on es concentra l'orgasme en la xica es el clítoris. Quan s'estimula la vulva la 
sensació de plaer augmenta, el clítoris s'unfla i la vagina produix un líquid lubrificant. 
Com passa en els xics, també es produix una respiració ràpida i el rítme cardíac 
augmenta. 
L'orgasme deixa els xics i les xiques amb un sentiment de satisfacció,intimitat i sopor.  
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Altres pàgines WEBs realcionades amb els temes:  
 
http://www.centrojoven.org/consulta.php 
http://www.centrojoven.org/sexualidad.htm 
http://www.saludfemenina.com.ar/preguntas-frecuentes.php  
http://www.informateya.com 
 
 


