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1. RESUM 

Introducció: El tabac és la substància amb la qual els adolescents mantenen un contacte més 

precoç seguit de l'alcohol i el cànnabis, observant l'edat mitjana d'inici de consum entre els 13-

14 anys. Promoure estils de vida saludables en joves, és rellevant donat que es tracta d'una 

etapa decisiva en la consolidació de comportaments.   

Objectius: Descriure el consum de tabac, alcohol i altres drogues dels estudiants de 3r i 4t 

d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat de l'IES Domènec Perramon d'Arenys de Munt.  

Material i mètodes: Estudi descriptiu transversal de dos mesos de duració, sobre una mostra 

de 175 estudiants de 14-18 anys. Es va utilitzar un qüestionari autoadministrat, anònim i 

voluntari que contenia les següents variables principals: factors rellevants del consum de tabac, 

alcohol y altres drogues, la percepció de risc per la salut davant el consum i els coneixements 

bàsics sobre cada substància.  

Resultats: L'edat mitjana de la mostra és de 15,5 anys. El 59,4% dels estudiants han provat 

alguna vegada el tabac. Són fumadors habituals el 43,8%, dels quals consumeixen diàriament el 

41,3%, ocasionalment el 28,3% i esporàdicament el 30,4%. El consum de tabac i alcohol 

mantenen una associació molt estreta, l'edat mitjana d'inici de consum de les dues substàncies 

és de 13-14 anys. El 77,7% de la mostra ha provat alguna vegada begudes alcohòliques i el 

78,8% d'aquests, actualment també en consumeixen. El 36% de la mostra ha consumit alguna 

vegada drogues il·legals. S'observa una associació significativa (p < 0,05) entre el consum de 

drogues i l'hàbit de fumar.  

Conclusions: El consum de tabac, alcohol i cànnabis entre els adolescents segueix essent 

elevat. Els resultats de l'anàlisi del consum de substàncies entre els joves, emfatitzen la 

necessitat de crear o millorar les activitats dirigides a la prevenció del consum precoç 

d'aquestes substàncies.  

ABSTRACT 

Introduction: Tobacco is the substance with which teenagers keep a precocious contact 

followed by alcohol and cannabis, the average age of the initial consumption is between 13-14 

years. Promoting healthy lifestyles in young people is important, considering that it’s a decisive 

period in the behavior consolidation. 
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Objective: Describe the consumption of tobacco, alcohol and other drugs of the students of 3rd 

and 4th "ESO", and 1st and 2nd "Batxillerat" of the secondary school "IES Domènec Perramon" 

from Arenys de Munt. 

Material and methods: Sectional descriptive study of the duration of two months, with a 

sample size of 175 students between 14-18 years. We used a self-administered questionnaire, 

anonymous and voluntary that contained the following main variables: the relevant factors of 

smoking, alcohol and other drugs, perception of the health risk to the consumer and basic 

knowledge of each substance. 

Results: The average age of the study participants is 15,5 years. The 59,4% of the students have 

tried smoking at least once. Smokers are 43,8%, from which 41,3% are consuming daily, 

occasionally 28,3% and 30,4% from time to time. Tobacco and alcohol keep a very close 

association; the average age of the consumer beginning of these substances is 13-14 years. The 

77,7% of the sample has tried sometimes alcohol and 78,8% of those are also currently 

consuming. From the sample, 36% of the students has used sometimes illegal drugs. We can 

observe a significant association (p <0,05) between drug use and smoking. 

Conclusions: The consumption of tobacco, alcohol and cannabis among adolescents remains 

high. The results from the analysis of the substances consumption among young people 

emphasize the need to create or improve the activities aimed to the prevention of early 

consumption of these substances. 
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2. INTRODUCCIÓ  

El tabaquisme no ha deixat de ser una de les majors amenaces en l'àmbit de la salut pública i la 

primera causa que es pot prevenir per evitar la mort i la morbiditat en els països 

desenvolupats1-3. Segons la OMS, actualment el tabac pot causar la mort de 6 milions de 

persones cada any, de les quals més de 5 milions són fumadores o han consumit el producte i 

les 600.000 restants són o han estat fumadors passius. Si es manté la tendència actual, es 

preveu pel 2030 que més de 8 milions de persones morin prematurament per malalties 

relacionades amb el tabac4.  

Els efectes nocius que produeix el tabac a la salut no només afecta els fumadors sinó també a 

aquells que estan exposats al fum5,6. Per aquest i altres motius l'Estat Espanyol va implantar la 

Llei 28/2005, el 26 de desembre, la qual promou mesures sanitàries per afrontar el tabaquisme; 

regulant la venta, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac7. 

L'aplicació de la llei va cessar la incidència del consum respecte als anys anteriors a la llei 

antitabac, amb una prevalença del 47,8 % al 42,8% en el 2003 i el 2009 respectivament8. La 

tendència al descens en la prevalença del tabac observada en la població adulta sembla no ser 

tan significativa entre els joves de 14-18 anys, tenint en compte que el nombre de fumadors 

habituals s'ha mantingut respectivament, des del 2006 al 2010 amb un 27,8% i un 26,2% 9,10.   

Els efectes perjudicials del tabaquisme sobre la salut són molts, principalment quan es 

comença a fumar en edats joves. El tabac és considerat la substància amb què els estudiants de 

secundària tenen un contacte més precoç juntament amb l'alcohol, considerant l'edat mitjana 

d'inici entre els 13-14 anys1,2,9. Actualment, l'èmfasi de trobar la identitat personal, la 

independència o la necessitat de ser acceptat pel grup d'iguals, l'adolescència es converteix en 

un bon facilitador de l'inici del consum de drogues tan legals com il·legals11-13.   

L'evidencia sobre les conseqüències greus que el consum de substàncies té per la salut, és una 

de les raons pel qual és considerat un tema preocupant. Així, en termes generals, els efectes 

del tabac a curt termini entre els joves inclou amb major freqüència danys respiratoris, per 

exemple, dispnea, tos i exacerbacions asmàtiques, a més d'addicció a la nicotina14 i el risc 

associat al consum d'altres drogues15; el consum d'alcohol pot provocar danys orgànics 

múltiples, conductes de risc, agressives i violentes; i el consum de cànnabis pot comportar 

alteracions de la memòria i l'aprenentatge, malalties broncopulmonars i alteracions 

psiquiàtriques16.  
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Segons l'informe de l'Enquesta Estatal sobre l'ús de Drogues en Estudiants d'Ensenyança 

Secundària (ESTUDES 2010), les drogues més consumides per estudiants de 14 a 18 anys han 

estat l'alcohol, el tabac i el cànnabis. Les estadístiques mostren que un 75,1% han consumit 

alcohol alguna vegada, un 39,8% tabac i un 33% el cànnabis. El consum en els últims 30 dies, 

previs a l'enquesta, van ser del 63% l'alcohol, 26,2% el tabac i 17,2% el cànnabis. Pel que fa a 

altres substàncies il·legals el consum és minoritari entre els estudiants,  situant-se entre l'1% i 

el 3,9% els estudiants que ho han provat alguna vegada i entre el 0,5% i l'1,5% els que han 

consumit durant l'últim mes. Les drogues il·legals més esteses, les quals el seu consum ha 

crescut en els últims anys són el cànnabis i la cocaïna amb un 17,2% i l'1,5% respectivament9.  

Certs estudis indiquen que el consum de drogues legals en l'adolescència, és més prevalent en 

el sexe femení que en el masculí, mentre d’altres no han destacat diferències significatives17,18.  

Respecte a les dades de l'última edició a Espanya de l'estudi Health Behaviour in School-age 

Children (HBSC-2010), consumeixen tabac diàriament un 3,1% d'adolescents entre 13-14 anys, 

un 12,6% de 15-16 anys i un 21,3 % de 17-18 anys, essent més alt el consum en els adolescents 

de major edat; igualment, el percentatge d'abstemis és menor en els adolescents més grans: 

79,1% als 11-12 anys, 52,2% als 13-14 anys, 22,9% als 15-16 anys i 10,9% als 17-18 anys i la 

freqüència d'episodis d'embriaguesa també registra un augment amb l'edat, essent més alta 

en els adolescents de major edat, amb un 3,5% als 11-12 anys davant un 68,8% als 17-18 anys. 

En el cas del consum de cànnabis, es torna a detectar un increment del consum en els 

adolescents escolaritzats de major edat, així per exemple, en els últims 12 mesos han consumit 

1-2 vegades cànnabis un 10,6% als 15-16 anys davant un 14,4% als 17-18 anys19,20.  

Davant aquesta situació de consum de substàncies entre els adolescents en edat escolar i les 

seves respectives conseqüències, és fàcil entendre la necessitat de realitzar programes 

preventius en aquest àmbit, així com de millorar el disseny o la implementació dels programes 

ja existents21. La promoció dels estils de vida saludables, adquireixen una especial importància 

en el període de l'adolescència, donat que es tracta d'una etapa decisiva en l'aprenentatge i la 

consolidació dels comportaments que determinen els estils de vida21,22. Conèixer la prevalença 

del consum de tabac, alcohol i drogues en la població adolescent, contribueix a una major 

conscienciació del problema i afavoreix el plantejament d'estratègies de prevenció. Els centres 

escolars són el marc idoni per l'estudi d'aquests hàbits, com per posar en marxa programes 

saludables23.  
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A Espanya, les primeres experiències centrades en la prevenció de les drogues daten del 1975, 

essent el 1978 quan apareixen els primers treballs publicats. La gran majoria dels programes no 

avaluaven l'eficàcia de les intervencions realitzades, fet que ha suposat a la pràctica un fre en el 

desenvolupament d'aquest camp24. La darrera avaluació a Catalunya,  ha estat del Programa de 

Salut i Escola (PSiE). Va ser implementat a tots els territoris de la Regió Sanitària de Barcelona, 

el curs escolar del 2004-2005 pel Departament de Salut i el Departament d'educació de la 

Generalitat de Catalunya. El programa adapta els serveis sanitaris, per tal d'afavorir 

l'accessibilitat dels adolescents als programes de salut amb garanties de privacitat i 

confidencialitat25. L'objectiu principal és millorar  la salut dels adolescents a través d'accions de 

promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i l'atenció precoç a problemes de 

salut relacionats, preferentment amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de 

drogues, alcohol i tabac i els trastorns relacionats amb l'alimentació. Malgrat que la població 

objecte del programa són els alumnes de 3r i 4t d'ESO, també poden acudir a les consultes 

alumnes d'altres cursos. Els principals motius de consulta del curs 2010-2011 són la sexualitat i 

l'afectivitat seguit del consum de substàncies amb el 30,3% i el 13,2% respectivament. Resultat 

que ens permet determinar, en certa manera, les inquietuds dels adolescents pel que fa a 

l'àmbit del consum de drogues26.  

Al llarg de les últimes dècades, s'han desenvolupat i avaluat un gran nombre d'intervencions 

per prevenir el consum i l'abús de drogues a l'Estat Espanyol. La majoria s'han dut a terme a les 

escoles i han estat dirigits a l'alumnat, tot i que en determinades ocasions s'ha estès a les 

famílies i a la comunitat en general27. La naturalesa multi causal de l'abús de substàncies en 

l'adolescència, justifica que les intervencions preventives es dirigeixin principalment a la 

modificació dels diversos factors de risc28.  Les intervencions escolars amb major evidència 

d'eficàcia són les basades en els mètodes que combinen l'adquisició del coneixement 

mitjançant mètodes interactius24.   

Tot i que les intervencions esmentades són capaces d'aconseguir els objectius educatius 

plantejats, generalment, tenen un escàs efecte respecte als objectius conductuals com: la 

disminució a curt termini de la prevalença i l'augment de l'edat d'inici del consum29. Per 

aquests motius, és rellevant emfatitzar la necessitat que les iniciatives desenvolupades des de 

l'àmbit educatiu es duguin a terme juntament amb programes comunitaris i polítiques 

globals23.  
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3. OBJECTIUS  

L'objectiu general d'aquest estudi és descriure el consum de tabac, alcohol i altres drogues dels 

estudiants de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria (ESO) i 1r i 2n de Batxillerat de l'IES 

Domènec Perramon d'Arenys de Munt.  

Els objectius específics són:  

 Identificar els factors rellevants en la seva relació amb el consum de tabac, alcohol i/o 

altres drogues.  

 Conèixer el grau de percepció de risc per la salut davant el consum de les diferents 

substàncies.   

 Determinar el grau de coneixement dels efectes perjudicials per la salut associats al 

consum de cada substància. 

4. METODOLOGIA  

Es va realitzar un estudi descriptiu transversal, durant el mes de març i abril del 2014 (annex 1). 

La població d'estudi està constituïda pels adolescents dels cursos de 3r - 4t d'ESO i 1r - 2n de 

Batxillerat d'entre 14-18 anys de l'Institut d'Educació Secundària Domènec Perramon d'Arenys 

de Munt (N= 205 alumnes).   

La mostra s'obté a partir d'un mostreig de conveniència, obtenint finalment una mostra total 

de 175 alumnes matriculats en els cursos esmentats anteriorment, durant el curs escolar 2013-

2014 (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Procediment de l'estudi. 
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S'han utilitzat els següents criteris d'inclusió: ser alumne de l'IES Domènec Perramon, estar 

cursant 3r - 4t d'ESO o 1r i 2n de Batxillerat i tenir d'entre 14-18 anys. I pel que fa als criteris 

d'exclusió: no voler participar en l'estudi i no saber llegir o entendre el català. 

L'instrument de mesura utilitzat és una enquesta autoadministrada (annex 2), estructurada en 

3 blocs. El bloc 1 conté preguntes sobre el consum de tabac, el bloc 2 del consum d'alcohol i 

finalment el bloc 3 consum de drogues il·legals. El qüestionari conté 33 preguntes; 6 d'estil 

binari, 3 de tipus likert (molt, bastant, no gaire, en absolut) i 24 de resposta múltiple de 4 o 6 

respostes de fàcil comprensió.     

Va ser distribuïda durant els mesos de març i abril del 2014, requerint prèviament el 

consentiment informat (annex 3) i l'aprovació del director del centre. El qüestionari és 

totalment anònim, aspecte que es va aclarir amb especial èmfasi als alumnes, per afavorir una 

millor i major col·laboració. Es va repartir durant una hora lectiva, en absència del professor, 

però sota la supervisió de l'investigador.  

Les principals variables d’estudi són: factors rellevants del consum de tabac, consum d'alcohol i 

consum d'altres drogues, coneixements bàsics sobre cada substància i percepció del risc per la 

salut.  

Una vegada omplerts tots els qüestionaris es va realitzar el buidatge de les dades mitjançant 

l'Excel i el posterior anàlisi estadístic amb el programa G-Stat. Es va dur a terme l'anàlisi 

descriptiu de les variables mitjançant: la mitja i la moda com a mesures de tendència central, el 

percentatge i la raó a partir de taules de freqüència i l'anàlisi descriptiu bivariant. 

5. RESULTATS  

Es va obtenir una mostra de 182 alumnes, dels quals 7 (3,8%) es van desestimar per incorrecta 

complementació de les dades, quedant una N final de 175.   

A la taula 1 es poden observar les característiques de la mostra. L'edat mitjana (± desviació 

estàndard) és de 15,5 ± 1,25 anys.   

El 59,4% de la mostra han provat alguna vegada el tabac. Són fumadors habituals el 44,2%, dels 

quals consumeixen diàriament el 41,3%, ocasionalment el 28,3% i esporàdicament, és a dir 

quan surten de festa, el 30,4%. Consumeixen tabac per primera vegada  13 anys 52 (50%) 

alumnes, entre els 14-15 anys 46 (44,2%) i entre els 16-17 anys 6 (5,8%). No s'observen 

diferències significatives entre sexes pel que fa a l'edat d'inici del consum. El 32,6% dels 

estudiants han fumat, en els últims 30 dies, entre 2-5 cigarretes al dia i un 17, 4% entre 6-10. La 

prevalença de fumadors diaris (figura 2) augmenta en relació amb l'edat fins a 1r de batxillerat i 
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disminueix en un 6,1%, respecte aquest, a 2n de batxillerat. El 45,2% dels alumnes de 3r d'ESO 

afirma consumir tabac actualment, dels quals gairebé la meitat són fumadors esporàdics, un 

28,6% fumadors ocasionals i amb el mateix percentatge fumadors diaris. A 1r de batxillerat cap 

dels alumnes refereix mantenir un consum esporàdic de tabac.   

           

           Figura 2. Consum de tabac en funció del curs escolar.

    

 

 

 

Taula 1. Característiques de la mostra (n=175).  

*ESO: Educació Secundària Obligatòria 

A la figura 3 es poden observar les diferències de consum significatives (p 0,005), entre els 

fumadors habituals de sexe masculí i femení, 13 (26%) i 33 (60%) respectivament. El consum 

esporàdic és similar al consum diari en el sexe femení, mentre en el masculí predomina el 

consum diari de tabac.   

   

  

 

 

Figura 3. Consum de tabac en 

funció del sexe. 

Variables sociodemogràfiques N(%) 

 
Sexe 

Masculí 
Femení 

 
Edat 

14 
15 
16 
17 
18 

 
Curs 

3r ESO 
4t ESO 
1r Batxillerat 
2n Batxillerat 

 
Hàbit de sortir de festa 

Tots els dies 
Tots els caps de setmana 
En dies puntuals 
Mai 

 
Diners disponibles (€/setmana) 

1-5 
6-10 
11-15 
16-20 
>20 
No disposo de diners 
 

 
 
92 (52,6) 
83 (47,4) 
 
 
44 (25,2) 
49 (28) 
38 (21,7) 
31 (17,7) 
13 (7,4) 
 
 
63 (36) 
42 (24) 
44 (25,1) 
26 (14,9) 
 
 
1 (0,6) 
17 (9,7) 
129 (73,7) 
28 (16) 
 
 
31 (17,7) 
55 (31,4) 
30 (17,2) 
11 (6,3) 
14 (8) 
34 (19,4) 

28,6 35,7

60 53,9

28,6 21,4

40

30,7

42,8 42,9

15,4

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

3r ESO 4rt ESO 1r BATX 2n BATX

D iàriament Ocasio nalment Espo ràdicament

53,8

15,4
27,3

36,330,8
36,4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Diàriament Ocasionalment Esporàdicament

(%
)

Home Dona
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El 54,4% dels joves no han mencionat als seus pares que són consumidors de tabac, mentre un 

13%  fumen juntament amb ells (figura 4). El 58,7% dels estudiants fumadors, no perceben un 

risc massa elevat per la seva salut, tot i conèixer els efectes tòxics del tabac i els seus derivats 

(figura 5). 

 Figura 4. Inconvenients dels familiars davant el consum. 
 
El consum de tabac i alcohol mantenen una associació 

molt estreta, de manera que el  96% dels estudiants que 

han provat el tabac alguna vegada, també han provat 

l'alcohol (Taula 2). El 77,7% de la mostra ha provat 

alguna vegada l'alcohol i el 79,4% d'aquests, actualment 

també en consumeixen. Uns 52 (38,3%) alumnes van 

provar les begudes alcohòliques  13 anys, entre els 14-

15 anys 80 (58,8%) i entre els 16-17 anys 4 (2,9%). No 

s'observen diferències significatives entre sexes pel que fa a l'edat d'inici del consum de 

begudes alcohòliques (p 0,53). Només 1 (0,9%) alumne de 2n de batxillerat refereix consumir 

begudes alcohòliques diàriament (Figura 6). El 76,9 % dels alumnes que consumeixen alcohol, 

concretament 83, beuen els dies que surten de festa de manera esporàdica.  

  

 

 

 

 

Figura 6. Consum d'alcohol en 

funció del curs escolar. 

28,3

58,7

4,3
15,3

32,2
15,2

8,7

37,3

0

20

40

60

80

100

Molt Bastant No gaire En absolut

(%
)

Fumadors No fumadors

15 11,4
16,7

79,3

80
77,2

70,8

17,2
5 11,4 8,3

3,50%

20%

40%

60%

80%

100%

3r ESO 4rt ESO 1r BATX 2n BATX

Diàriament Ocasionalment Esporàdicament No n'he consumit

4,2

13 13
19,6

54,4

32,4
22,2

26,9

18,5

0
4,7

17,1

78,2

0

20

40

60

80

100

Tabac Alcohol Drogues

Consumeixen junts

Cap inconvenient

No els agrada que consumeixi

No ho saben

Figura 5. Percepció (preocupació) del risc per la  salut  

entre fumadors i no fumadors. 
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A mesura que va avançant l'edat, fins als 17 anys, el nombre d'intoxicacions etíliques també 

augmenta i experimenta una disminució de la prevalença en els estudiants de 18 anys. Els 

còctels són les begudes més consumides amb un 90%, seguit de les cerveses i en alguns casos 

el vi. El 32,4% consumeix alcohol juntament amb els seus pares, els quals són força permissius, 

un 22,2% no rep tampoc cap inconvenient però no els permeten beure amb ells, un 18,5% no 

han explicat als pares que consumeixen alcohol i el 26,9% restant, si rep lliçons referents a 

l'alcohol per part de la família (Figura 4). 

 
Taula 2. Relació entre el consum de tabac i alcohol. 
*La variable de gots consumits fa referència al consum dels dies de festa. 

 

A la figura 7 es pot observar la percepció de risc dels 

estudiants que no consumeixen alcohol comparat 

amb els que ho fan habitualment. El 64,2% de la 

mostra no percep un alt risc "no gaire" per la seva 

salut respecte als afectes de l'alcohol, un 4,4% 

percep un risc "molt" alt, un 16,8% refereix 

percebre bastant de risc i a un 14,6% no els 

preocupa en absolut.   

 

El consum de drogues il·legals presenta una associació significativa amb l'hàbit de fumar  

 No han provat                Experimentador              Fumador diari            Fumador ocasional      Fumador esporàdic           TOTAL      
     N=71 (%)                          N=104 (%)                       N=19 (%)                       N=13 (%)                          N=14 (%)                      N (%) 
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(p < 0,0001), de manera que l'ús de substàncies tòxiques és nul entre els que no han consumit  

mai tabac (Taula 3). El 36,6% de la mostra ha consumit alguna vegada substàncies il·legals, de 

les quals el 25% dels estudiants cursen 3r d'ESO (Figura 8). El cànnabis és la substància més 

prevalent per excel·lència amb un 100%, seguit de la cocaïna i les amfetamines amb un 1,5%. 

No han consumit durant l'últim més cap tipus de substància il·legal el 60,9% de la mostra, 

davant el consum esporàdic del 25%, el consum ocasional del 7,8% i diari el 6,3%.  

Taula 3. Relació entre els consum de tabac, alcohol i drogues.  

 

Dels 59 estudiants que han consumit únicament 

cànnabis alguna vegada, el 92% (48 alumnes) han 

consumit al mateix temps begudes alcohòliques.  

 

Les causes del consum de les diferents substàncies en 

els adolescents són principalment; la curiositat i la 

pressió dels amics seguit de la influència dels pares en 

el cas del tabac i les begudes alcohòliques.  

L'associació de diverses patologies amb el consum de tabac i alcohol és molt similar en la 

població. El 44% relaciona més de tres patologies amb el consum de tabac, davant del 41,2% 

amb l'alcohol. El 35,4% associa el tabac amb dues malalties i el 20,6% només amb una. I pel 

que fa a l'alcohol el 25,7% el relaciona amb dues patologies i el 33,1% amb una.  
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6. DISCUSSIÓ  

Els resultats de l'anàlisi del consum de substàncies en els adolescents, revelen que el 59,4%, el 

77,7% i el 36,6% dels estudiants de l'estudi han consumit alguna vegada tabac, alcohol i 

drogues respectivament. Les dades mostren l'elevat consum entre els estudiants i 

concretament el consum precoç, ja que l'edat d'inici es troba entre els 13-14 anys, mateix rang 

d'edat que altres estudis realitzats1,2,9. S'observa que el consum més prevalent de substàncies 

s'associa a l'hàbit de sortir de festa, de manera que aquells estudiants que afirmen sortir tots 

els caps de setmana o cada dia en fan un consum més elevat. Per altra banda, el nivell 

econòmic dels joves no mostra cap relació amb el consum de substàncies.  

A l'estudi, la prevalença de consum actual de tabac i alcohol és major en el sexe femení de 

manera significativa, amb un p-valor de 0,005 i 0,028 respectivament. Aquestes dades 

concorden amb resultats d'altres estudis realitzats a Espanya, en els que també s'aprecia més 

consum de substàncies en les adolescents17, 30.    

Tradicionalment l'experimentació o el consum de drogues en els joves de 12 a 18 anys segueix 

un ordre ascendent, és a dir, s'inicia el consum amb drogues legals i va augmentant. En aquest 

estudi el "monoconsum" és pràcticament inexistent: més del 92,3% dels que havien provat el 

tabac consumien també begudes alcohòliques, el 94,7% dels fumadors diaris han provat el 

cànnabis i més del 75% han consumit tabac, alcohol i cànnabis conjuntament.   

El consum diari de tabac augmenta més d'un 20% si el comparem amb l'estudi Health 

Behaviour in School-age Children (HBSC-2010) on la prevalença és del 21% davant el 42% del 

mateix 20. Tots els joves de 1r de batxillerat (16-17 anys) que consumeixen tabac tenen un 

consum habitual de més de dos dies a la setmana, fumant el 40% entre 6-15 cigarretes.  

L'alcohol és la substància més estesa pels joves escolaritzats d'Arenys de Munt, igual que en 

altres estudis 18,19,20, tenint en compte que han consumit begudes alcohòliques més del 60% 

dels estudiants de 14 anys dels quals el 50% han consumit  13 anys.  

Els joves de 2n de batxillerat (17-18 anys) presenten menys episodis etílics pel que podríem 

deduir que el grau de maduresa els aporta major control davant l'abús d'alcohol.  

Igual que a l'informe de l'Enquesta Estatal sobre l'ús de Drogues en Estudiants de Secundària 

(ESTUDES 2010), el cànnabis és la droga il·legal més consumida pels joves amb un 100% 18. 

Entre els alumnes que han provat el cànnabis un 3,1% també han consumit cocaïna i 

amfetamines i un 1,6% LSD.   
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L'actitud que adopta la família davant el consum de substàncies, exerceix una paper 

fonamental en la conducta dels adolescents. El 78,2% dels pares desconeixen el consum de 

drogues il·legals dels seus fills de manera que desconeixem si intervindrien per canviar l'estil de 

vida dels joves.  

Els estudiants que consumeixen tabac no perceben un elevat risc per la seva salut, mentre els 

no consumidors classifiquen el tabac com una substància "bastant" nociva. Pel que fa a 

l'alcohol no s'observen diferències significatives, el 60,6% considera les begudes alcohòliques 

poc perjudicials. El concepte de la toxicitat de les drogues il·legals és més equitatiu, les 

consideren "molt" perjudicials un 77% dels alumnes.  

En relació als coneixements, més del 60% dels joves relacionaven més de dues patologies al 

consum de les diferents substàncies. Referent al tabac la més associada ha estat el càncer de 

pulmó seguit de l'infart agut de miocardi i referent a les begudes alcohòliques les afectacions 

hepàtiques i de memòria.  

Els resultats obtinguts han de ser interpretats tenint en compte les limitacions de l'estudi. En 

primer lloc, al ser un estudi transversal no ens ha permès establir una causalitat entre les 

variables, és a dir, no podem afirmar la causa del consum, però si una associació.  

El nombre d'estudiants de la mostra final no inclou els alumnes que no eren presents el dia del 

qüestionari o que no el van poder complimentar per dificultats de comprensió de l'idioma. 

Finalment, les dades de l'estudi no inclouen aquells adolescents no escolaritzats i els que ja han 

finalitzat l'ESO i no continuen estudiant batxillerat, de manera que no garanteix la 

representativitat de tots els adolescents de 14-18 anys d'Arenys de Munt. 

7. CONCLUSIONS  

Els resultats emfatitzen, la necessitat de millorar les activitats dirigides a la prevenció del 

consum precoç de substàncies entre els adolescents i també d'avaluar quina seria l'edat adient 

per iniciar-los, ja que el consum de tabac, alcohol i cànnabis entre els joves de 14-18 anys 

segueix essent elevat i l'edat d'inici del consum es troba entre els 13-14 anys.  

La creació d'activitats preventives ven orientades, permetran disminuir al màxim possible l'edat 

d'inici, evitant l'evolució fins a consumidors adults i les possibles conseqüències greus per la 

seva salut.  
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8. IMPLICACIÓ POTENCIAL        

Els antecedents exposats anteriorment i els resultats de l'estudi obtinguts reafirmen que els 

programes preventius que s'estan duent a terme, no són totalment eficients. Les intervencions 

amb major evidència d'eficàcia en la població adolescent són les realitzades a partir de 

mètodes interactius i és per aquest motiu, que la creació d'una aplicació pel mòbil destinada a 

la població jove i evidentment relacionada amb el consum de drogues, podria resultar més 

efectiu i una manera també, més entretinguda d'aprendre i més motivadora. L’aplicació 

aportaria informació detallada sobre les drogues i facilitaria l’educació activa per part dels joves 

a partir de jocs dinàmics. La seva utilització, oberta a tot el públic però amb l'objectiu de ser 

utilitzada en horari escolar durant la sessió de tutoria (classe-tutor), establiria un rànquing de 

puntuacions, aspecte que s'utilitzaria per motivar als joves en el seu ús. Els professionals 

sanitaris tindrien accés als resultats i així podrien continuar amb la formació preventiva 

presencial reforçant les mancances dels joves, permetent així no ometre les xerrades i tallers a 

les escoles i facilitant també la relació entre l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) i l'institut.   

És imprescindible treballar conjuntament per aconseguir els millors resultats, entenent com a 

objectiu principal la promoció d'estils de vida saludables per millorar així, la qualitat de vida 

dels adolescents.  
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Determinació objectius                             

Metodologia                             

Elaboració enquestes                               

Tutories                             

Entrega memòria seguiment                             
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Treball de camp                             

Disseny i Base de dades                             

Anàlisi estadístic                             

Interpretació de resultats                             

Tutories                             

Entrega memòria final                             

Defensa tribunal final                             
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ANNEX 2: ENQUESTA SOBRE EL CONSUM 

 

Marca amb una creu la resposta més adient. 
La següent enquesta és totalment ANÒNIMA I CONFIDENCIAL. El seu ús serà estrictament per 
la realització del treball final de grau  de l'enquestador.  

EDAT: ________    SEXE:                  Home      CURS:   3r ESO 
        Dona      4rt ESO 
            1r Batxillerat 
            2n Batxillerat 
1) Acostumes a sortir de festa? 
     Sí, tots els dies 
     Sí, tots els caps de setmana 
     Sí, en dies puntuals 
     Mai 
 
2) De quants diners disposes a la setmana per les teves despeses personals (euros/setmana)? 
      1-5 € 
      6-10 € 
      11-15 € 
      16-20 € 

 20 € 
      No disposo de diners 
 
BLOC 1: Relacionat amb el consum de tabac 

3) Has consumit alguna vegada tabac? 
      Sí    No  
(Si has respòs "Sí" passa a la pregunta 5, en cas contrari "No" passa a la pregunta 4) 
 
4) Perquè no has provat mai el tabac? (Múltiple resposta) 
      No tinc curiositat 
      És dolent per la salut 
      Els meus pares no em deixen 
      Per la religió 
      Altres: ________ 
 
(Passa a la pregunta 12) 

5) Quina edat tenies la primera vegada que vas provar el tabac? 

 13 anys 
      14 -15 anys 
      16-17 anys 

 18 anys 
 
6) Perquè vas provar el tabac per primera vegada? (Múltiple resposta) 
      Per què ho feien els meus amics 
      Per què em van incitar a provar-ho  
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      Per curiositat 
      Per sentir-me més fort davant la resta de companys 
      Per què ho fan els meus pares i/o germans 
      Altres: ________ 
 
7) Actualment consumeixes tabac?  
      Sí         No  
 
(Si has respòs "Sí" passa a la pregunta 8, en cas contrari "No" passa a la pregunta 12) 
 
8) Quin és el teu consum habitual? 
      Diàriament 
      Ocasionalment (no tots els dies de la setmana) 
      Esporàdicament, quan surto de festa 
 
9)En els últims 30 dies (un mes), els dies que has fumat, quants cigarros has consumit al dia? 
      1 cigarro/dia 
      2-5 cigarros/dia 
      6-10 cigarros/dia 
      11-15 cigarros/dia 
      16-20 cigarros/dia 

 20 cigarros/dia 
      No he fumat en els últims 30 dies 
 
10) Quan temps passa entre que et lleves i fumes el primer cigarro?  
      Menys de 5 minuts  
      Entre 6-30 minuts 
      De 31-60 minuts 
      Més de 61 minuts 
 
11) Els teus familiars et posen algun inconvenient respecte el tabac? 
      No, em deixen fumar amb ells 
      No, però no em deixen fumar davant d'ells 
      Sí, no els agrada que fumi i intenten impedir que ho faci 
      No saben que fumo 
 
12) Estàs preocupat pels efectes nocius del tabac sobre la teva salut? 
      Sí, molt 
      Bastant 
      No gaire 
      En absolut 
 
13) Quina de les següents malalties diries que estan associades al consum de tabac? 
(Múltiple resposta) 
      El tabac està associat al càncer de pulmó 
      El tabac està associat a la infertilitat i disfunció erèctil 
      El tabac està associat a la irritació crònica als pulmons 
      El tabac està associat al infart cardíac 
      El tabac està associat al càncer de bufeta 
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BLOC 2: Relacionat amb el consum de begudes alcohòliques 
 
14) Has consumit alguna vegada begudes alcohòliques? 
      Sí         No 
 
(Si has respòs "Sí" passa a la pregunta 16, en cas contrari "No" passa a la pregunta 15)  
 
15) Perquè no has provat mai l'alcohol? (Múltiple resposta) 
      No tinc curiositat 
      És dolent per la salut 
      Els meus pares no em deixen 
      Per la religió 
      Altres: ________ 
 
(Passa a la pregunta 24) 
 
16) Perquè vas provar l'alcohol per primera vegada? (Múltiple resposta) 
      Per què ho feien els meus amics  
      Per què em van incitar a provar-ho 
      Per curiositat 
      Per sentir-me més fort davant la resta de companys  
      Per què ho fan els meus pares i/o germans  
      Altres: ________ 
 
17) Quina edat tenies la primera vegada que vas provar una beguda alcohòlica? 

 13 anys 
      14 -15 anys 
      16-17 anys 

 18 anys 
 
18) Actualment consumeixes begudes amb alcohol? 
      Sí         No 
 
(Si has respòs "Sí" passa a la pregunta 19, en cas contrari "No" passa a la pregunta 24) 
 
19) Quin és el teu consum habitual dels últims 30 dies? 
      Diàriament 
      Ocasionalment (no tots els dies de la setmana) 
      Esporàdicament, només quan surto de festa 
      No n'he consumit en l'últim mes 
 
20) En els últims 30 dies (un mes), els dies que has begut alcohol, quants gots has pres? 
      1 got/dia 
      2-3 gots/dia 
      4-5 gots/dia 

 6 gots/dia 
21) Quin tipus de begudes alcohòliques acostumes a beure? (Múltiple resposta) 
      Cervesa 
      Vi 
      Còctels (cubates) 
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      Altres: ________ 
 
22) T'has emborratxat alguna vegada? 
      Sí, una vegada 
      Sí, entre 2-3 vegades   
      Sí, més de 4 vegades 
      No, mai  
 
23 ) Els teus familiars et posen algun inconvenient respecte el consum de begudes 
alcohòliques? 
      No, deixen que begui alcohol amb ells 
      No, però no em deixen beure alcohol davant d'ells 
      Sí, no els agrada que consumeixi alcohol i intenten impedir que ho faci 
      No saben que consumeixo begudes alcohòliques 
 
24) Estàs preocupat pels efectes perjudicials de l'alcohol sobre la teva salut? 
      Sí, molt 
      Bastant 
      No gaire 
      En absolut 
 
25) Quina de les següents malalties creus que estan associades al consum de begudes 
alcohòliques? (Múltiple resposta) 
      L'alcohol està associat a la pèrdua de memòria 
      L'alcohol està associat a la impotència sexual 
      L'alcohol està associat a l'obesitat 
      L'alcohol està associat al problemes hepàtics (dany al fetge) 
      L'alcohol està associat al càncer 
 
BLOC 3: Relacionat amb el consum de drogues 
 
26)Has consumit mai alguna substància il·legal? (Exemples: Marihuana, cocaïna,...) 
      Sí         No 
 
(Si has respòs "Sí" passa a la pregunta 28, en cas contrari "No" passa a la pregunta 27) 
 
27) Perquè no has provat mai les drogues? (Múltiple resposta) 
      No tinc curiositat 
      És dolent per la salut 
      Els meus pares no em deixen 
      Per la religió 
      Altres: ________ 
 
(Passa a la pregunta 33) 
 
 
28) Perquè vas provar les drogues per primera vegada? (Múltiple resposta) 
      Per què ho feien els meus amics  
      Per què em van incitar a provar-ho 
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      Per curiositat  
      Per sentir-me més fort davant la resta de companys  
      Per què ho fan els meus pares i/o germans 
      Altres: ________ 
 
29)Quin tipus de substància? (Múltiple resposta) 
      Cànnabis (Marihuana) 
      Cocaïna 
      Amfetamines 
      LSD 
      Altres: ________ 
 
30) En els últims 30 dies (un mes), quin ha estat el teu consum habitual? 
      Diàriament 
      Ocasionalment (no tots els dies de la setmana)  
      Esporàdicament, només quan surto de festa  
      No n'he consumit en l'últim mes 
 
31)Has barrejat alguna vegada alcohol amb tabac i altres drogues? 

      Sí         No 
 
32) Els teus familiars et posen algun inconvenient respecte el consum de drogues il·legals? 
      No, deixen que en consumeixi amb ells 
      No, però no em deixen consumir-ne davant d'ells 
      Sí, no els agrada que en consumeixi i intenten impedir que ho faci 
      No saben que en consumeixo 
 
33) El consum de substàncies tòxiques és ............... perjudicial per la salut? 
      Molt 
      Bastant 
      Poc 
      Gens 
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