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es d’una perspectiva de salut 

pública és clau conèixer de 

forma precisa la realitat social, de 

salut i de comportaments de sa-

lut de la població per tal de poder 

dissenyar i avaluar les polítiques 

preventives i assistencials i iden-

tificar-ne les més efectives a par-

tir de la monitorització del seu 

impacte en la població destinatà-

ria. Les metodologies i les anàlisis 

necessàries per poder accedir a 

aquest coneixement són cada ve-

gada més diverses i sofisticades i 

sovint requereixen de la triangu-

lació de diferents dades, epidemi-

ològiques i empíriques, 

obtingudes a partir de fonts di-

verses i a diferents nivells.   

Quan es tracta de conèixer com-

portaments relacionats amb el 

consum de drogues, els usos digi-

tals, les addiccions i els determi-

nants socials que s’hi associen, al 

tractar-se d’aspectes sovint “soci-

alment estigmatitzats”, encara 

s’ha d’afinar més en la selecció de 

les estratègies de recerca a utilit-

zar.   

Des de la Subdirecció General de 

Drogodependències de l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya tre-

ballem, entre d’altres, perquè 

l’observatori d’addiccions de 

D 

Joan Colom Farran 

Subdirector General de Drogode-

pendències, Agència de Salut Pú-

blica de Catalunya 
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Catalunya, que aglutina informa-

ció provinent de fonts tan diver-

ses com les enquestes, l’activitat 

assistencial, la prescripció farma-

cèutica, els decomisos de dro-

gues, etc., sigui, cada vegada 

més, una eina de referència al 

nostre país en aquest àmbit. Som 

conscients però que cal comple-

mentar la informació de què dis-

posem, que n’és molta i cada ve-

gada de més qualitat, amb l’im-

puls i el manteniment de recerca 

específica en aquells àmbits on 

detectem que tenim mancances 

importants. 

En aquest sentit, la iniciativa de la 

UVic-UCC d’iniciar un projecte de 

recerca pel seguiment, mitjan-

çant un panell d’enquestes multi-

disciplinar, d’una cohort d’alum-

nat de secundària, cicles forma-

tius i batxillerat dels instituts de la 

Catalunya Central és d’especial 

rellevància pel nostre país. El 

DESKcohort representa un pas 

endavant en la vigilància en salut 

pública en població jove ja que, 

per exemple, a més a més de pro-

veir informació transversal sobre 

les necessitats relacionades amb 

la salut i els comportaments rela-

cionats amb els consums de dro-

gues, dels jocs d’entreteniment i 

d’apostes i els usos digitals dels 

adolescents de la cohort en mo-

ments concrets, ens proveeix in-

formació també longitudinal i ens 

permet estudiar l’evolució de les 

variables estudiades. A més, 

també ens deixa relacionar 

aquests canvis amb altres varia-

bles de salut, educatives, socials i 

ambientals i conèixer els factors 

que determinen la salut, en les 

persones joves del nostre terri-

tori al llarg del temps. 

És molt destacable per exemple, 

que el DESKcohort és una estratè-

gia flexible que ha permès 
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monitoritzar l’impacte del confi-

nament i de la pandèmia de la 

COVID-19 en aquests adolescents 

i estudiar la influència que en 

aquesta evolució han tingut vari-

ables tan importants com les 

desigualtats socials.   

El DESKcohort no seria possible 

sense la participació, la coordina-

ció i treball en xarxa de nombro-

sos actors i entitats del territori. 

Més enllà del lideratge de la Uni-

versitat de Vic, Universitat Cen-

tral de Catalunya, i els investiga-

dors que la van impulsar, hi té un 

paper rellevant el recolzament 

tant del Departament d’Educació 

com de la Subdirecció General de 

Drogodependències de l’Agència 

de Salut Pública de Catalunya i la 

col·laboració de la Universitat 

Oberta de Catalunya, el Centre 

d’Estudis Epidemiològics sobre 

les Infeccions de Transmissió 

Sexual i Sida de Catalunya i l’Ajun-

tament de Manresa.  

El coneixement continuat de la 

realitat social i de salut d’aquests 

joves de la Catalunya Central ha 

d’alinear-se necessàriament amb 

la implementació de programes 

preventius per minimitzar els 

problemes que aquests poden 

patir. En aquest sentit és clau que 

s’aprofiti per impulsar l’aplicació, 

per exemple, del Programa Salut i 

Escola i en l’àmbit de les addicci-

ons específicament, del Protocol 

de prevenció, detecció i interven-

ció sobre drogues als centres de 

secundària que ofereix orientaci-

ons sobre com actuar davant fets 

relacionats amb el consum de 

drogues als centres educatius. 

Aquests són només dos dels 

exemples de tots els programes 

preventius que a nivell de tot Ca-

talunya i a nivell més local estan 

disponibles per poder-se 
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implementar entre els joves 

d’aquestes edats.   

La Subdirecció General de Drogo-

dependències co-lidera el grup 

impulsor i de treball del DESKco-

hort, i participa especialment en 

garantir l’adequat estudi de les 

variables relacionades amb els 

consums de drogues, de jocs 

d’entreteniment i d’apostes i els 

usos digitals i el manteniment de 

la cohort al llarg dels anys. També 

col·labora en explorar la millor 

manera de donar resposta a les 

necessitats que es van detectant i 

també en estudiar les oportuni-

tats per ampliar aquesta inicia-

tiva, tan útil, a la resta de territo-

ris de Catalunya.    

El DESKcohort està ja facilitant in-

formació molt preuada en format 

de diferents publicacions científi-

ques en revistes d’impacte i 

també en aquest informe “Com 

portaments i necessitats de salut 

de l’alumnat de secundària, cicles 

formatius i batxillerat de la Cata-

lunya Central“ (2022). El repte ara 

és avançar perquè sigui també 

una estratègia útil per avaluar, 

entre d’altres, l’impacte dels pro-

grames preventius adreçats a 

aquesta població.
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“Transferència de coneixement i cooperació ins-

titucional, elements claus del DESKcohort“

eniu a les mans l’informe de 

la primera onada del 

DESKcohort (2019/20), amb els 

darrers resultats de l’enquesta 

sobre els comportaments de sa-

lut de la població adolescent de la 

Catalunya Central. Es publica en 

un moment en què encara són 

ben vius els debats sobre la salut 

i els biaixos de tipus social que hi 

incideixen. I és que la pandèmia 

ha modificat moltes de les priori-

tats i visions que compartim, com 

a societat, al voltant de la malal-

tia i el benestar físic, psíquic i 

emocional. El projecte i l’en-

questa DESKcohort ha estat dis-

senyada per ser una eina que 

aporti informació útil i rigorosa a 

aquest debat.  

La Universitat té el compromís in-

defugible d’aportar coneixement, 

reflexió i propostes d’acció infor-

mades a les necessitats i desafia-

ments de la societat. DESKcohort 

treballa en aquesta línia i ho fa, a 

T 

Dr. Valentí Martínez Espinosa 

Director General 

Fundació Universitària del Bages 
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més, amb actitud oberta i col·la-

borativa. De fet, la transferència 

de coneixement i la cooperació 

institucional són dos dels ele-

ments claus d’aquesta iniciativa. 

Així, d’una banda, s’ha convertit 

en un espai per a la recerca en 

l’àmbit de l’Epidemiologia i la Sa-

lut Pública dins del campus Man-

resa de la Universitat de Vic – Uni-

versitat Central de Catalunya 

(UVic-UCC). Les dades que genera 

permeten impulsar una produc-

ció científica notable que no no-

més fa més sòlida la Universitat 

com a lloc de generació de conei-

xement sinó que també impacta 

en l’entorn en forma de propos-

tes d’intervenció més ben fona-

mentades per a la prevenció i 

l’actuació en Salut Pública.  

D’altra banda, i no pas menys im-

portant, DESKcohort és fruit del 

treball coordinat del Departa-

ment d’Epidemiologia i 

Metodologia de les Ciències Soci-

als i de la Salut de la Facultat de 

Ciències de la Salut de Manresa 

(UVic-UCC) amb la Subdirecció 

General de Drogodependències 

de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya i el Departament 

d’Educació. Compta, també, amb 

el suport de l’Agència de Salut Pú-

blica de Catalunya,  la Universitat 

Oberta de Catalunya, el Centre 

d’Estudis Epidemiològics sobre 

les Infeccions de Transmissió Se-

xual i Sida de Catalunya i l’Ajunta-

ment de Manresa. És, doncs, un 

bon exemple de col·laboració ins-

titucional al servei de la qualitat 

de vida i el benestar de les perso-

nes.  
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quest informe és una eina 

cabdal per a poder disse-

nyar accions de prevenció i pro-

moció de la salut a la Catalunya 

Central. A més, permet avaluar 

l'efectivitat de les iniciatives que 

es desenvolupen. 

Per a les polítiques de Salut Pú-

blica és fonamental disposar d’in-

formació analitzada amb rigor ci-

entífic per poder ajustar les inter-

vencions que es fan al territori te-

nint en compte la nostra singula-

ritat. 

 

 

El projecte DESKcohort realitza 

enquestes cada dos anys i es fo-

calitza en l’alumnat de secundà-

ria, cicles formatius i batxillerat. A 

través d’aquest treball podem 

veure l’evolució i les tendències 

en aquesta franja d’edat de la Ca-

talunya Central i, per tant, és clau 

en el diagnosi. També és impor-

tant poder acotar aquest estudi al 

nostre àmbit d’actuació on les 

nostres casuístiques socials, de-

mogràfiques i també de dispersió 

geogràfica amb entorns de rurali-

tat, ens fan molt diferents de les 

àrees metropolitanes. 

A 

Imma Cervós Costansa 

Delegada de Salut a la Regió Sanitària 

a la Catalunya Central 
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Des d’aquí l’agraïment al treball 

d’investigació que s’elabora des 

de la proximitat i amb focus a la 

nostra realitat. Un treball en 

xarxa amb diverses entitats del 

territori que encara el fan més 

ric. Cal posar en valor aquest tre-

ball de col·laboració. Només així 

podem, cada cop més, impulsar 

polítiques públiques de salut pu-

blica amb impacte i amb una visió 

clara que posa en valor les acci-

ons de prevenció de la malaltia i 

promoció de la salut. 
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uan la Universitat de Man-

resa, fa uns anys, es va posar 

en contacte amb el departament 

d'educació fent-nos la proposta 

d'una recerca sobre els hàbits de 

salut dels adolescents del terri-

tori ens va semblar una bona idea 

que ens havia de permetre avan-

çar a tots plegats.   

El projecte era ambiciós, però te-

nia rigor científic, eren les bases 

d’una recerca. Ens havia de per-

metre avançar-nos a situacions 

no desitjades, i va ser precisa-

ment el caràcter preventiu i la 

possibilitat de recollir informació 

molt relacionada amb el món 

educatiu el que ens va portar a 

acceptar el repte.  

Sumàvem les dues parts: la uni-

versitat perquè feia la recerca so-

bre hàbits dels joves amb una àm-

plia mostra d'adolescents i amb 

caràcter bianual sobre la mateixa 

mostra a trets generals; pel de-

partament d'educació l’estudi 

ens permetia obtenir dades fia-

bles i rigoroses dels alumnes dels 

nostres centres i per tant dispo-

sar d’informació significativa per 

a emprendre actuacions o mante-

nir les actuals si eren encerta-

des.   

Q 

Anna Torruella i Sanllehy 

Coordinadora de Serveis Educatius 

Serveis Territorials d’Educació a la 

Catalunya Central 
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L’objectiu era poder fer actuaci-

ons preventives en temes con-

crets de salut i d’hàbits.  

A hores d'ara el projecte ja és una 

realitat. Ja tenim dades i força sig-

nificatives. És una realitat amb 

valoració molt positiva -per part 

dels centres- i que ens ha aportat 

una  informació valuosa.   

Les dades obtingudes ens han de 

fer reflexionar, les hem d’analit-

zar amb detall i entre totes fer 

propostes de millora i d’actuaci-

ons preventives.  

Hem iniciat una línia de treball 

compartida entre institucions 

que ens ha de permetre avançar 

en la millora  de la vida dels nos-

tres joves.    
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1. Introducció 

L’adolescència és una etapa de canvis físics i psicològics en què els 

joves construeixen la seva identitat, es reforça el grup d’iguals i 

prenen les primeres decisions pròpies. En aquesta fase de la vida 

apareix també la cerca de nous límits, els comportaments de risc i 

l’experimentació, per exemple amb drogues, tant legals com il·le-

gals (1,2). Els factors que podrien explicar els comportaments de 

risc per a la salut en les persones adolescents poden estar relacio-

nats tant amb aspectes individuals com amb aspectes contextuals. 

D’aquesta manera, per una banda, aspectes individuals com per 

exemple la posició socioeconòmica, la relació amb els progenitors, 

la nacionalitat, l’edat, el gènere o l’estat civil dels progenitors 

s’han vist relacionats amb la salut física i mental de les persones 

adolescents així com amb els seus comportaments de risc (3). Per 

altra banda, aspectes contextuals com l’entorn socioeconòmic en 

què viuen, ja sigui a nivell d’escola, de barri o de comunitat també 

s’han vist relacionats amb comportaments de risc per la salut i 

amb la salut dels adolescents (4). Estudiar i poder entendre bé 

quins són els factors que condicionen la salut i els comportaments 

de salut en l’adolescència és crucial donat que en general, els com-

portaments de salut que s’adquireixen a una edat primerenca es 
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mantenen de forma prolongada fins a la primera etapa de la vida 

adulta. Per aquest motiu, és important establir uns bons compor-

taments de salut durant l’adolescència. Per exemple, s’ha obser-

vat que un nivell socioeconòmic més desafavorit en la infantesa 

prediu els trastorn per consum d’alcohol en l’edat adulta (5). 

Degut a la rellevància que té estudiar amb més profunditat tots 

aquest factors en aquest grup d’edat, al llarg dels anys han anat 

apareixent actuacions per donar-hi resposta. Des de l’any 1987, 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha realitzat l’enquesta de 

Factors De Risc en Estudiants de Secundària (FRESC), on en cada 

onada de forma periòdica exploren comportaments de salut i fac-

tors de risc per a la salut d’una mostra representativa d’escolars 

de la ciutat (6). No obstant, aquests factors han estat generalment 

explorats en àmbits urbans (com és l’àrea metropolitana de Bar-

celona) i es desconeix com poden variar aquests comportaments 

de salut i la salut del col·lectiu adolescent en àmbits rurals i de 

ciutats petites i mitjanes, com és el territori de la Catalunya Cen-

tral. Fruit d’aquesta necessitat, l’any 2019 neix DESKcohort, una 

enquesta administrada a una cohort de joves escolaritzats de la 

Catalunya Central amb l’objectiu de poder estudiar la salut i els 

determinants de salut d’aquest col·lectiu en el territori. A partir 

d’instruments ja validats i emprats en altres estudis, es va crear un 
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qüestionari per recollir totes aquestes variables de salut. El qües-

tionari s’estructura en diferents àmbits o seccions, i està disponi-

ble a la web del projecte, www.deskcohort.cat (apartat “Com fun-

cionem? → 1a Onada 2019/20”). 

En el procés d’elaboració de l’enquesta, per tal de vetllar per la 

validesa d’aquesta, s’han utilitzat instruments rellevants en 

aquest àmbit, com l’enquesta d’hàbits relacionats amb la salut a 

alumnes de 4rt d’ESO de la Diputació de Barcelona (7), l’enquesta 

del projecte Youth Europe Questionnaire, l’enquesta de Factors 

de Risc a l’Escola Secundària de l’Agència de Salut Pública de Bar-

celona (FRESC) (8), l’enquesta sobre ús de drogues a l’ensenya-

ment secundari a Espanya (ESTUDES) del Pla Nacional sobre Dro-

gas (9), l’enquesta SIVES (Sistema Integrat de Vigilància Epidemio-

lògica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya) (10) i l’enquesta de l’estudi 

de la prevalença de la Infecció per Chlamydia Trachomatis i altres 

ITS en adults-joves (16-35 anys) del CEEISCAT (11). Per a la mesura 

del consum de risc d’alcohol s’ha emprat el test validat AUDIT-C 

(Alcohol Use Disorders Identification Test) amb un punt de tall ≥3 

(12), i pel consum de risc de cànnabis el test CAST-F (Cannabis 

Abuse Screening Test) amb un punt de tall ≥7 (13). Per a identificar 

l’ús problemàtic del mòbil s’ha emprat el qüestionari validat CERM 

http://www.deskcohort.cat/
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(Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Móvil) (14). Tota 

la informació recollida en aquesta enquesta serà d’utilitat per tal 

de dissenyar intervencions de promoció i de prevenció de la salut 

i avaluar polítiques i programes que s’estiguin duent a terme. 
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2. Mètodes 

2.1. Població i àmbit d’estudi  

La població d’estudi va ser tot l’alumnat que va cursar 2n d’ESO, 

4rt d’ESO, 2n de batxillerat i 2n de Cicles Formatius de Grau Mig 

(CFGM) durant el curs 2019-20 en algun centre educatiu de la Ca-

talunya Central.  

L’àmbit geogràfic de l’enquesta van ser les comarques del Bages, 

Osona, Anoia, Solsonès, Berguedà i Moianès, amb un total de 165 

municipis en el territori de la Catalunya Central. L’enquesta es va 

administrar entre el setembre del 2019 i el març de 2020, en ho-

rari lectiu. L’àmbit d’estudi va ser el centre educatiu. En aquest 

territori, el curs 2019-20 hi constaven 89 centres on s’impartia 

Educació Secundària Obligatòria 

i dos centres on s’impartia exclu-

sivament educació post obliga-

tòria (batxillerat i cicles forma-

tius). De forma aproximada això 

consistia en una població d’uns 

15.641 alumnes.  
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2.2. Selecció de la mostra 

Disseny mostral  

La mostra va ser una mostra de conveniència. Es van convidar als 

91 centres de la Catalunya central a participar, dels quals 65 cen-

tres van accedir participar (71%).  

Disseny d’estudi 

El DESKcohort és un estudi panell bianual en el què hi ha un segui-

ment longitudinal d’una part de la mostra al llarg de la seva esco-

larització. La primera onada (resultats presentats en el present in-

forme) es va realitzar durant el curs acadèmic 2019-20 i durant el 

següent curs 2020-21, es va fer un retorn a les escoles i difusió 

general del projecte. En el curs 2021-22 s’ha administrat la 2a 

onada i en el 2023-24 es realitzarà la 3a onada d’enquestes.  

2.3. El qüestionari  

El procediment de creació de l’enquesta, la creació i descripció de 

les variables que s’inclouen en el qüestionari i la metodologia em-

prada en la seva administració, es detallen al document Dimensi-

ons de l’enquesta disponible a la web del projecte, www.deskco-

hort.cat (apartat “Com funcionem?”).

http://www.deskcohort.cat/
http://www.deskcohort.cat/
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2.4. Treball de camp 

El primer contacte amb les escoles es va dur a terme directament 

des dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departa-

ment d’Educació, però la resta de treball de camp va ser realitzada 

pel Departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències 

Socials i de la Salut (DEMeSS) conjuntament amb l’Interinstitutio-

nal Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digi-

tal Health context (Epi4health) de la Facultat de Ciències de la Sa-

lut del Campus UManresa de la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya. L’enquesta va ser autoadministrada i digita-

litzada, doncs cada alumne/a la contestava mitjançant una tauleta 

electrònica a l’aula.  

2.5. Descripció de la mostra  

 La mostra final va ser de 7.319 alumnes d’entre 12 i 18 anys, es-

colaritzats en centres de la Catalunya Central. D’aquests, 2.678 

cursaven 2n d’ESO, 2.690 cursaven 4rt d’ESO, 1.512 cursaven 2n 

de batxillerat i 439 cursaven 2n de CFGM. La mostra final es va 

obtenir a partir de 65 centres. El percentatge de participació de 

l’alumnat (alumnat enquestat respecte el matriculat) va ser del 

60,2% a 2n d’ESO, del 64,2% a 4rt d’ESO, del 66,0% a 2n de 
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Batxillerat i del 46,7% a 2n de CFGM. Del total de 7.319 alumnes 

que van respondre l’enquesta, el 36,6% representava als de 2n 

d’ESO, el 36,8% es corresponia als de 4rt d’ESO, el 20,7% a 2n de 

Batxillerat i el 6,0% a 2n de CFGM. De l’alumnat total que va res-

pondre l’enquesta, es van incloure aquelles persones amb una 

edat dins el rang esperat segons el curs (13-14 anys a 2n d’ESO, 

15-16 anys a 4t d’ESO, 17-18 anys a 2n de Batxillerat i 2n de 

CFGM). A la Taula 1 es presenta la distribució de la mostra total de 

nois i noies participants, per cursos i tenint en compte la titularitat 

del centre educatiu.  
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Taula 1. Descripció de la mostra segons sexe, curs i titularitat del cen-
tre educatiu.  

 

  

  Sexe 

  Noies Nois Total 

Titularitat 

Pública 

2n ESO 978 860 1.838 

4t ESO 987 894 1.881 

2n BAT 689 506 1.195 

CFGM 164 152 316 

Titularitat 

Concertada-

Privada 

2n ESO 403 433 836 

4t ESO 386 420 806 

2n BAT 174 142 316 

CFGM 31 90 121 

Total 

2n ESO 1.382 1.296 2.678 

4t ESO 1.374 1.316 2.690 

2n BAT 863 649 1.512 

CFGM 195 244 439 
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3. Resultats 

Aquest informe inclou els resultats de la primera onada de l’en-

questa DESKcohort, que va ser administrada durant el curs 2019-

20, en el període previ a l’inici la pandèmia de la COVID-19. A con-

tinuació es presenten els resultats que descriuen l’estat de salut i 

els comportaments de salut de les persones joves escolaritzades a 

la Catalunya Central. Els resultats es presenten en funció del sexe, 

l’edat i el nivell socioeconòmic subjectiu de les persones partici-

pants.  
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4. Dades demogràfiques i socioeconòmi-

ques 

4.1. Sexe i edat 

Figura 1. Distribució de la mostra d’adolescents participants, se-

gons sexe i curs.  

 

 

 

 

  

La distribució de l’alumnat de 2n i 4rt d’ESO està molt equiparada 

per sexes, al voltant d’un 49% de nois i un 51% de noies. A 2n de 

Batxillerat la proporció de noies és major, en canvi a CFGM hi ha 

més nois que noies. 
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4.2. Estructura familiar 

Figura 2. Distribució dels adolescents participants segons els 

familiars amb qui conviuen, segons sexe i curs. 

 

 

 

El percentatge d’adolescents que viuen amb la mare és superior 

als que viuen amb el pare, en tots els cursos. Les persones adoles-

cents de CFGM presenten els percentatges més baixos de convi-

vència familiar. No s’observen diferències importants entre sexes.  
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Figura 3. Distribució dels adolescents participants segons els 

familiars amb qui conviuen, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

  

Les persones amb un nivell socioeconòmic desafavorit reporten 

amb menys freqüència conviure amb el pare en comparació a les 

de nivell afavorit. Al voltant del 13% dels nois i noies de nivell so-

cioeconòmic desafavorit conviuen amb altres persones fora del 

nucli familiar principal. 
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Figura 4. Percentatge d’adolescents que reporten tenir una feina 

remunerada, segons sexe i curs. 

 

 

  

Els adolescents de 2n de Batxillerat són els que tenen més feines 

remunerades, aproximadament la meitat de nois i dos terços de 

les noies. Exceptuant 2n d’ESO, el percentatge de noies que tenen 

feines remunerades és major que els nois.  
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Figura 5. Percentatge d’adolescents que reporten tenir una feina 

remunerada, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

 

 

 

 

  

Els nois i noies nivell de nivell socioeconòmic desafavorit tenen 

menys feines remunerades.  
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Figura 6. Percentatge d’adolescents que reporten tenir dificultats 

d’aprenentatge, segons sexe i curs.  

 

  

Hi ha una major prevalença de noies amb dificultats d’aprenen-

tatge en tots els cursos en comparació amb els nois. 4rt d’ESO és 

el curs amb major percentatge d’alumnes amb dificultats d’apre-

nentatge i a CFGM hi trobem el percentatge més baix.  
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Figura 7. Percentatge d’adolescents que reporten tenir dificultats 

d’aprenentatge, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

 

  

En general, s’observa un percentatge més elevat de noies amb di-

ficultats d’aprenentatge. Per ambdós sexes, l’alumnat que pre-

senta més dificultats d’aprenentatge són els de nivell socioeconò-

mic desafavorit.  



    Informe DESK. Primera Onada                                                     
 

Pàgina 36 de 172 

 

 

Figura 8. Distribució de l’èxit acadèmic dels adolescents 

participants, segons sexe i curs.   

En comparació amb els nois, el percentatge de noies que perce-

ben tenir bones notes és més elevat a 2n i 4rt d’ESO i 2n de Batxi-

llerat. Un 14,5% dels nois de 4rt d’ESO i un 16,0% a 2n de Batxille-

rat perceben tenir males notes. No obstant, a CFGM els nois per-

ceben més bones notes que les noies (24,2% i 19,4% respectiva-

ment).  
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Figura 9. Distribució de l’èxit acadèmic dels adolescents 

participants, segons sexe i nivell socioeconòmic.   

Tant els nois com les noies de posicions socioeconòmiques desa-

favorides perceben tenir més males notes, amb un 17,0% i un 

11,5% respectivament. El percentatge de bones notes augmenta 

com més afavorit és el nivell socioeconòmic per ambdós sexes. 
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 Figura 10. Distribució dels estudis màxims dels progenitors dels 

adolescents participants, segons sexe i curs.   

L’alumnat de 2n de Batxillerat presenta les prevalences més bai-

xes de progenitors amb estudis màxims primaris. Al voltant del 

40,0% de les noies de 2n de Batxillerat té progenitors tant amb 

estudis secundaris com universitaris. El percentatge més baix de 

progenitors amb estudis universitaris es correspon als nois 

(26,1%) i noies (14,9%) que cursen CFGM.  
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4.3. País d’origen  

Figura 11. Percentatge d’adolescents nascuts fora de Catalunya, 

segons sexe i curs.  

 

   

El percentatge més baix d’adolescents nascuts fora de Catalunya 

es correspon a 2n de Batxillerat, i el més alt a CFGM. Si s’observa-

per sexe, el percentatge de noies que han nascut fora de Catalu-

nya és major que els nois. 
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Figura 12. Percentatge d’adolescents nascuts fora de Catalunya, 

segons sexe i nivell socioeconòmic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gairebé el 30% de les persones de nivell socioeconòmic desafavo-

rit són nascudes fora de Catalunya. El percentatge més baix de 

persones nascudes fora del territori català s’observa entre les de 

nivell socioeconòmic afavorit. 
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5. Salut, descans i estat d’ànim 

5.1. Salut  

Figura 13. Percentatge d’adolescents que reporten no tenir una 

salut excel·lent o molt bona, segons sexe i curs.  

El percentatge de nois i noies que reporten que la seva salut no és 

ni excel·lent ni molt bona augmenta amb l’edat (del 32,8% dels 

nois i el 42,3% de les noies a 2n d’ESO augmenta a un 46,3% dels 

nois i 71,3% de les noies a CFGM). En general s’observen diferèn-

cies entre sexes, on les noies reporten tenir una pitjor salut que 

els nois.  
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Figura 14. Percentatge d’adolescents que reporten no tenir una 

salut excel·lent o molt bona, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

  
El percentatge d’alumnat que reporta que la seva salut no és ex-

cel·lent ni molt bona disminueix a mesura que augmenta el nivell 

socioeconòmic, per ambdós sexes. 
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5.2. Descans 

Figura 15. Percentatge d’adolescents que reporten tenir una qua-

litat del son bastant dolenta o dolenta, segons sexe i curs. 

 

  

L’alumnat reporta un empitjorament de la qualitat del son a me-

sura que augmenta l’edat, essent els de 2n de Batxillerat els que 

presenten uns percentatges més elevats de qualitat del son bas-

tant dolenta o dolenta (36,5% dels nois i 49,6% de les noies). En 

general les noies manifesten una pitjor qualitat del son. 
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Figura 16. Percentatge d’adolescents que reporten tenir una qua-

litat del son bastant dolenta o dolenta, segons sexe i nivell socio-

econòmic. 

 

  

Els adolescents de nivell socioeconòmic desafavorit són els que 

consideren en major proporció que la seva qualitat del son és bas-

tant dolenta o dolenta (25,7% de nois i 39,8% de noies).  
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5.3. Estat d’ànim  

Figura 17. Percentatge d’adolescents que tenen un estat d’ànim 
baix, segons sexe i curs. 

 

  

Les noies presenten un estat d’ànim més baix que els nois, i aquest 

empitjora de forma progressiva en el transcurs dels cursos. El 

38,8% de les noies i el 17,6% dels nois de 2n de Batxillerat afirmen 

tenir un estat d’ànim baix, la xifra més elevada per ambdós sexes 

respecte els altres cursos. 



    Informe DESK. Primera Onada                                                     
 

Pàgina 48 de 172 

 

 

Figura 18. Percentatge d’adolescents que tenen un estat d’ànim 
baix, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les desigualtats de gènere es segueixen trobant també en funció 

del nivell socioeconòmic, amb les noies presentant un pitjor estat 

d’ànim. El percentatge d’alumnat que té un estat d’ànim baix es 

redueix a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic. Les per-

sones de nivell socioeconòmic desafavorit són les que reporten un 

pitjor estat d’ànim. 
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6. Alimentació 

Figura 19. Percentatge d’adolescents que no fan l’àpat cada dia, 

segons sexe i curs.   

Entre el 30 i el 56% dels adolescents es salten el 1r i 2n esmorzar 

i el berenar. Exceptuant les de 2n de CFGM, les noies es salten 

més el 1r esmorzar que els nois. En general el berenar és l’àpat 

que menys es realitza, especialment en els cursos de 2n de Batxi-

llerat i CFGM. 
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Figura 20. Percentatge d’adolescents que no fan l’àpat cada dia, 

segons sexe i nivell socioeconòmic.  

Els adolescents de nivell socioeconòmic desafavorit es salten més 
àpats que els de nivell mig i afavorit. Un 54,5% de les noies de 
nivell socioeconòmic desafavorit no realitza el 1r esmorzar, un 
47,3% el 2n esmorzar i un 68,1% no berena. En general el berenar 
és l’àpat que menys es fa, en ambdós sexes. els alumnes de CFGM 
són els que es salten més el primer esmorzar (59,0% de les noies 
i el 49,6% dels nois). 
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Figura 21. Percentatge d’adolescents que segueixen alguna dieta 

o règim especial, segons sexe i curs. Submostra: 859 (373 nois i 486 

noies) 

 

 

  

A 2n i 4rt d’ESO i 2n de Batxillerat el percentatge de noies que fa 

alguna dieta oscil·la entre el 8,7% i el 14,6%, i és més elevat que 

els nois. En canvi, a CFGM hi ha més nois que fan dieta que no pas 

noies, amb un 11,9% i un 8,7% respectivament. 
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Figura 22. Percentatge d’adolescents que segueixen alguna dieta 

o règim especial, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

 

 

  

Seguir alguna dieta és menys prevalent en nois que en noies, en 

tots els nivells socioeconòmics. Els adolescents de nivell socioeco-

nòmic afavorit són els que més seguiment fan d’alguna dieta 

(11,1% dels nois i 13,3% de les noies). 
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Figura 23. Distribució dels motius pels quals es segueix una dieta 

o règim especial, segons sexe i curs. Submostra: 859 (373 nois i 486 

noies)   

  

Entre els motius pels que l’alumnat segueix alguna dieta o règim 

especial, perdre pes és el que recull un percentatge més elevat de 

resposta per als nois de 2n d’ESO i CFGM (41,4%) i per a les noies 

de 2n d’ESO, 4rt d’ESO i CFGM (36,3%, 40,3% i 35,3% respectiva-

ment). Fer dieta o algun règim especial per a viure més saludable-

ment és el segon motiu més prevalent entre els nois. 
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Figura 24. Distribució dels motius pels quals es segueix una dieta 

o règim especial, segons sexe i nivell socioeconòmic. Submostra: 859 

(373 nois i 486 noies)   

  

Perdre pes és el motiu amb un percentatge més elevat de res-

posta per a les noies, el qual incrementa lleugerament com més 

afavorit és el nivell socioeconòmic. En el cas dels nois, el 32,6% 

dels de nivell socioeconòmic desafavorit ho fan per perdre pes i al 

voltant del 25% reporten fer-ho per viure més saludablement. 
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Figura 25. Percentatge d’adolescents que fan els àpats sense com-

panyia, segons sexe i curs.   

L’esmorzar i el berenar són els àpats que més es fan en solitari, i 

el que menys el sopar. A mesura que incrementa l’edat augmenta 

el percentatge d’adolescents que fan els àpats sense companyia. 

Les persones de CFGM són les que presenten majors percentatges 

d’esmorzar  i sopar en solitari, i les de 2n de Batxillerat el dinar i 

el berenar. 
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Figura 26. Percentatge d’adolescents que fan els àpats sense com-

panyia, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

  

Els adolescents de nivell socioeconòmic desafavorit manifesten 

fer més àpats sense companyia, i els de nivell socioeconòmic afa-

vorit els que menys ho fan en solitari. L’esmorzar i el berenar són 

els àpats que més es fan en solitari, i el que menys el sopar. 
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Figura 27. Prevalença d’adolescents que necessiten canvis en la 

dieta o tenen una alimentació poc saludable d’acord amb l’Índex 

d’Alimentació Saludable, segons sexe i curs.  

 

  

Els nois realitzen una alimentació menys saludable que les noies, 

i aquesta empitjora amb l’edat. En canvi en les noies s’observa 

una lleugera millora en l’alimentació amb el pas dels cursos. Tant 

els nois com les noies de CFGM són els que tenen més necessitat 

d’aplicar canvis en la dieta o segueixen una alimentació poc salu-

dable. 
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Figura 28. Prevalença d’adolescents que necessiten canvis en la 

dieta o tenen una alimentació poc saludable d’acord amb l’Índex 

d’Alimentació Saludable, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

 

  

En general, els nois segueixen una alimentació menys saludable 

que les noies, i a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic 

les noies milloren la seva alimentació. Més del 90% dels adoles-

cents de nivell desafavorit necessiten canvis en la seva dieta o se-

gueixen una alimentació poc saludable.  
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Figura 29. Distribució de l’Índex de Massa Corporal, segons cate-

gories de l’Índex d’Alimentació Saludable i sexe.  

  

Una major prevalença de nois presenten sobrepès o obesitat i in-

frapès sever o infrapès, respecte les noies per a totes les catego-

ries de l’Índex d’Alimentació Saludable. Un percentatge elevat de 

l’alumnat es troba dins el rang de normopès, amb valors que os-

cil·len entre el 69,6% i el 74,3% en els nois, i entre el 81,5% i el 

84,1% en les noies. 
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Figura 30. Distribució de l’índex de Massa Corporal, segons sexe i 

nivell socioeconòmic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tenir sobrepès o obesitat varia en funció del nivell socioeconòmic, 

i és més prevalent en els nois que en les noies. La prevalença de 

sobrepès o obesitat és major en adolescents de nivell socioeconò-

mic desafavorit. El percentatge de nois i noies amb normopès aug-

menta com més alt és el nivell socioeconòmic. 
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7. Temps lliure i activitat física  

7.1. Tipus d’oci 

Figura 31. Percentatge d’adolescents que fan activitats extraesco-

lars en el seu temps lliure, per tipus d’activitat, segons sexe i curs. 

  

Les activitats esportives són les que més es fan (especialment a 2n 

d’ESO), no obstant es redueixen amb l’edat per ambdós sexes. Les 

noies realitzen més activitats de tipus cultural i els nois esportives.  
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Figura 32. Percentatge d’adolescents que fan activitats extraesco-

lars en el seu temps lliure, per tipus d’activitat (no queden repre-

sentats els que no en fan cap), segons sexe i nivell socioeconòmic.  

Com més afavorit és el nivell socioeconòmic, més extraescolars 

realitza l’alumnat en el temps lliure. Les activitats d’associacio-

nisme són les menys realitzades i les que més les esportives, per 

ambdós sexes i en tots els grups.  
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Figura 33. Percentatge d’adolescents que van a bars en el seu 

temps lliure, segons sexe i curs. 

 

  

Gairebé el 43% dels nois de 2n d’ESO i el 38% de les noies van a 

bars en el seu temps lliure.  Aquests percentatges augmenten amb 

l’edat, on gairebé 3 de 4 nois i noies de 2n batxillerat (73% i 72,1% 

respectivament) acudeixen al bar en el seu temps d’oci. 
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Figura 34. Percentatge d’adolescents que van a bars en el seu 

temps lliure, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

  

Al voltant de la meitat de l’alumnat va al bar en el seu temps lliure, 

independentment del sexe i el nivell socioeconòmic. Com més afa-

vorit és el nivell socioeconòmic el percentatge de nois i noies que 

van al bar en el seu temps lliure augmenta lleugerament. 
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Figura 35. Percentatge d’adolescents que van a discoteques en el 

seu temps lliure, segons sexe i curs. 

 

 

  

L’alumnat de 2n d’ESO és el que menys va a les discoteques en el 

seu temps lliure. A mesura que augmenta l’edat el percentatge de 

nois i noies que van a la discoteca en el seu temps lliure augmenta. 

A 2n de Batxillerat es recull el percentatge més elevat, amb un 

68,3% dels nois i un 74,6% de les noies. 
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Figura 36. Percentatge d’adolescents que van a discoteques en el 

seu temps lliure, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

Com més afavorit és el nivell socioeconòmic el percentatge de 

nois que van a la discoteca en el seu temps lliure augmenta. Al-

hora, el percentatge de noies que van a la discoteca és lleugera-

ment superior en el cas de les de nivell socioeconòmic mig.   
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7.2. Activitat física 

Figura 37. Percentatge d’adolescents que no compleixen les reco-

manacions de pràctica d’activitat física de la Organització Mundial 

de la Salut (OMS), segons sexe i curs. 

 

Les dades indiquen que a major curs, menys compliment de les 

recomanacions d’activitat física de la OMS per ambdós sexes. En 

general, les noies realitzen menys activitats física que els nois en 

totes les edats. L’alumnat de CFGM és el que presenta més incom-

pliment dels criteris d’activitat física comparat amb els de la resta 

de cursos, amb un 55,2% dels nois i un 83,4% de les noies. 
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Figura 38. Percentatge d’adolescents que no compleixen les  reco-

manacions de pràctica d’activitat física de la Organització Mundial 

de la Salut (OMS), segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alumnat de nivell socioeconòmic desafavorit presenta major in-

compliment de les recomanacions de pràctica d’activitat física 

(46,4% dels nois i 69,4% de les noies). No obstant aquest incom-

pliment es redueix a mesura que augmenta el nivell socioeconò-

mic per ambdós sexes. 
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8. Addicions comportamentals 

8.1. Ús de pantalles i Tecnologies de la Informació i Comunicació 
(TIC) 

Figura 39. Percentatge d’adolescents que no fan servir el mòbil, 

segons sexe i curs. 

 

 

  

En relació a l’ús del mòbil, s’observen percentatges molt baixos de 

persones que reporten no utilitzar-lo. A mesura que augmenta el 

curs el percentatge de persones que no fan servir el mòbil dismi-

nueix. Les noies són les que més ús fan del mòbil, especialment a 

2n de Batxillerat i CFGM on únicament entre un 1,2 i 2,5% d’elles 

reporta no fer-lo servir. 
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Figura 40. Percentatge d’adolescents que no fan servir el mòbil, 

segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

  

Les persones de nivell socioeconòmic desafavorit són les que 

menys ús fan del mòbil. Com més alt és el nivell socioeconòmic, 

més ús del mòbil per ambdós sexes. Les noies, especialment de 

nivell socioeconòmic afavorit, són les que més ús fan del mòbil. 
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Figura 41. Percentatge d’adolescents que no tenen límits d’ús de 

mòbil o altres tecnologies de la informació i comunicació, segons 

sexe i curs. 

Els límits d’ús del mòbil i altres TIC  disminueixen a mesura que 

augmenta el curs, presentant més límits tant els nois com les no-

ies de 2n d’ESO. En general, l’ús del mòbil té menys limitacions 

que no pas de les altres TIC, per a tots els cursos.   
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Figura 42. Percentatge d’adolescents que no tenen límits d’ús de 

pantalles o altres tecnologies de la informació i comunicació, se-

gons sexe i nivell socioeconòmic. 

  

En el cas de l’ús del mòbil, els límits augmenten com més afavorit 

és el nivell socioeconòmic per ambdós sexes. En comparació amb 

els nois, les noies reporten tenir menys limitacions d’ús del mòbil 

i més limitacions d’ús de les altres TIC.   
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Figura 43. Prevalença d’adolescents que fan un ús problemàtic del 

mòbil, segons sexe i curs. Submostra: 3.141 (1.460 nois i 1.681 noies)*  

 

 

  

* Veure Annex. Distribució de la submostra per sexe i curs.  

S’identifica que les noies presenten més problemes relacionats 

amb l’ús del telèfon mòbil en comparació als nois, i són les de 4rt 

d’ESO les que tenen un percentatge més elevat (63,0%). En el cas 

dels nois, són els de 2n de Batxillerat els que presenten una pro-

blemàtica més elevada (60,2%). 
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Figura 44. Prevalença d’adolescents que fan un ús problemàtic del 

mòbil, segons sexe i nivell socioeconòmic. Submostra: 3.141 (1.460 

nois i 1.681 noies)   

 

  

Un percentatge més elevat de nois i noies de nivell desafavorit 

presenten problemes d’ús del mòbil (57,9% i 61,4%, respectiva-

ment).  
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8.2. Jocs i apostes 

Figura 45. Percentatge d’adolescents que han apostat diners 

alguna vegada en els últims 12 mesos, segons sexe i curs.  Submos-

tra: 813 (360 nois i 453 noies)*   

 

  

* Veure Annex. Distribució de la sexe i curs.  

Un 7,1% dels nois i un 8,9% de les noies de 2n d’ESO han apostat 

diners alguna vegada en els últims 12 mesos. En general, els nois 

aposten més que les noies, fet que augmenta amb l’edat. No obs-

tant, a 2n de batxillerat n’augmenta la freqüència especialment 

en els nois (30,9%). 
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Figura 46. Percentatge d’adolescents que han apostat diners al-

guna vegada en els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeco-

nòmic. Submostra: 813 (360 nois i 453 noies)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nois de nivell socioeconòmic mig (13,5%) aposten més que els 

de nivell desafavorit i afavorit. En canvi, són les noies de nivell so-

cioeconòmic desafavorit les que aposten més.  
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9. Consum de substàncies addictives 

9.1. Tabac 

Figura 47. Percentatge d’adolescents que han fumat tabac alguna 

vegada a la vida, segons sexe i curs.   

A 2n d’ESO s’observa el percentatge més baix de nois i noies que 

han fumat algun cop a la vida, però a mesura que augmenta l’edat 

s’incrementa la prevalença d’adolescents que ho han fet. Un per-

centatge més elevat de noies reporta haver fumat tabac alguna 

vegada a la vida en comparació als nois.  
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Figura 48. Percentatge d’adolescents que han fumat tabac alguna 

vegada a la vida, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

 

El percentatge de noies que ha fumat tabac alguna vegada a la 

vida és major respecte els nois. No s’observen diferències desta-

cables en funció del nivell socioeconòmic. 
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Figura 49. Percentatge d’adolescents que consumeixen tabac dià-

riament, segons sexe i curs.  

  

Augmenta el consum diari de tabac a mesura que augmenta 

l’edat, observant-se el percentatge més elevat a CFGM. Mentre 

que a 2n d’ESO el percentatge de nois i noies que consumeixen 

tabac a diari és el mateix, en els cursos superiors un major per-

centatge de noies fuma tabac diàriament, respecte els nois. 
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Figura 50. Percentatge d’adolescents que consumeixen tabac dià-

riament, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

  

El percentatge de noies que fumen tabac diàriament és major que 

el dels nois, situant-se per sota del 10%. Les persones de nivell 

socioeconòmic desafavorit són les que presenten el major percen-

tatge de consum de tabac diari. 
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Figura 51. Percentatge d’adolescents que han utilitzat alguna ve-

gada una cigarreta electrònica o vapejador, segons sexe i curs.  

 

  

El percentatge d’adolescents que han utilitzat alguna vegada ci-

garretes electròniques o vapejador augmenta amb l’edat per 

ambdós sexes i se situa al voltant del 50%. El percentatge de nois 

de 2n i 4rt d’ESO i 2n de Batxillerat que ho han utilitzat alguna 

vegada és major que el de noies. 
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Figura 52. Percentatge d’adolescents que han utilitzat alguna ve-

gada una cigarreta electrònica o vapejador, segons sexe i nivell so-

cioeconòmic. 

 

  

El percentatge de nois que han utilitzat cigarretes electròniques o 

vapejador alguna vegada augmenta lleugerament com més afavo-

rit és el nivell socioeconòmic. En canvi, en les noies com més afa-

vorit és el nivell socioeconòmic menor és el percentatge de les 

que ho han provat. 
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Figura 53. Prevalença d’adolescents que estan exposats al fum de 

tabac a dins de casa, segons sexe i curs. 

 

 

  

Les persones de CFGM, i especialment les noies, són les que re-

porten uns percentatges més elevats d’exposició al fum dins de 

casa (35,4%).  
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Figura 54. Prevalença d’adolescents que estan exposats al fum de 

tabac a dins de casa, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

  

Les persones de nivell desafavorit estan més exposades al fum 

dins de casa (24,9% dels nois i 28,0% de les noies). Aquest percen-

tatge disminueix com més afavorit és el nivell socioeconòmic.  
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9.2. Cànnabis 

Figura 55. Percentatge d’adolescents que han consumit cànnabis, 

segons sexe i curs.   

Tant haver provat el cànnabis com haver-lo consumit en els últims 

30 dies augmenta amb l’edat per ambdós sexes. A 2n d’ESO i 

CFGM un percentatge més elevat de noies que de nois manifesta 

haver provat el cànnabis algun cop. L’alumnat de CFGM presenta 

les xifres més elevades de consum de cànnabis. 
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Figura 56. Percentatge d’adolescents que han consumit cànnabis, 

segons sexe i nivell socioeconòmic.   

Les noies de nivell socioeconòmic desafavorit són les que amb ma-

jor prevalença han provat alguna vegada el cànnabis. El percen-

tatge més baix de consum en els últims 30 dies es correspon als 

joves de nivell socioeconòmic afavorit, i entre el 7,5 i el 10,3% dels 

de nivell socioeconòmic desafavorit i mig ho han consumit en l’úl-

tim mes.  
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Figura 57. Prevalença d’adolescents que fan un consum de cànna-

bis de risc segons el test CAST-F (punt de tall ≥7), segons sexe i 

curs. 

  

  

El percentatge d’alumnat que realitza consum de risc de cànnabis 

augmenta amb l’edat per ambdós sexes i se situa per sota del 5% 

de 2n d’ESO a 2n de batxillerat. En aquests cursos els nois realitzen 

més consum de risc de cànnabis que les noies, mentre que a 

CFGM són les noies les que presenten uns percentatges més ele-

vats de consum de risc. CFGM és el curs amb un consum de risc 

més elevat. 
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Figura 58. Prevalença d’adolescents que fan un consum de cànna-

bis de risc segons el test CAST-F (punt de tall ≥7), segons sexe i 

nivell socioeconòmic.  

 

  

Més del 5% dels nois i noies de nivell socioeconòmic desafavorit 

presenta consum de risc de cànnabis. A mesura que augmenta el 

nivell socioeconòmic, menor és el percentatge de nois i noies amb 

consum de risc de cànnabis. 
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Figura 59. Percentatge d’adolescents que perceben que podrien 

aconseguir haixix o marihuana fàcilment, segons sexe i curs.  

 

  

En general, els nois perceben tenir més facilitat per aconseguir 

haixix o marihuana. Els adolescents de 2n de Batxillerat són els 

que reporten percebre més facilitat per aconseguir dites substàn-

cies i els de 2n d’ESO els que menys. 
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Figura 60. Percentatge d’adolescents que perceben que podrien 

aconseguir haixix o marihuana fàcilment, segons sexe i nivell soci-

oeconòmic. 

 

  

Entre un 52 i un 58% dels adolescents reporten  percebre amb fa-

cilitat aconseguir haixix o marihuana, independentment del nivell 

socioeconòmic. 
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Figura 61. Percentatge d’adolescents que perceben que podrien 

aconseguir haixix o marihuana fàcilment, segons si fan un consum 

de risc i per sexe. 

 

  

Més del 90% dels adolescents amb consum de risc de cànnabis 

manifesten que tindrien facilitat a l’hora d’aconseguir haixix o ma-

rihuana. Dels adolescents que no fan un consum de risc de cànna-

bis, un 55,4% dels nois i un 53,2% de les noies considera que seria 

fàcil aconseguir-lo. 
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Figura 62. Prevalença d’adolescents que fan un policonsum de ta-

bac i cànnabis, segons sexe i curs.  

 

  

El policonsum de tabac i cànnabis augmenta amb l’edat per amb-

dós sexes (al voltant del 4,5%), amb percentatges lleugerament 

més elevats en els nois respecte les noies per als cursos de 2n i 4rt 

d’ESO i 2n de Batxillerat. Contràriament, són les noies de CFGM 

les que més reporten fer aquest patró de consum. 
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Figura 63. Prevalença d’adolescents que fan un policonsum de ta-

bac i cànnabis, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

  

El policonsum de tabac i cànnabis és molt similar entre nois i noies 

per a tots els nivells socioeconòmics. Els adolescents de nivell so-

cioeconòmic afavorit presenten percentatges lleugerament més 

baixos de policonsum de tabac i cànnabis. 
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Figura 64. Prevalença d’adolescents que fan un policonsum de ta-

bac i consum de risc de cànnabis, segons sexe i curs. 

 

  

El patró de policonsum de tabac i consum de risc de cànnabis aug-

menta amb l’edat. Mentre que a 2n i 4rt d’ESO i 2n de Batxillerat 

el percentatge no supera el 3,1%, un 9,0% dels nois i un 12,8% de 

les noies de CFGM fa policonsum de tabac i consum de risc de càn-

nabis. 
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Figura 65. Prevalença d’adolescents que fan un policonsum de ta-

bac i consum de risc de cànnabis, segons sexe i nivell socioeconò-

mic.   

Aproximadament un 4% dels nois i noies de nivell socioeconòmic 

desafavorit fan policonsum de tabac i consum de risc de cànnabis. 

S’observa una lleugera disminució del  percentatge de policonsum 

de tabac i consum de risc de cànnabis com més afavorit és el nivell 

socioeconòmic. 
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9.3. Alcohol 

Figura 66. Percentatge d’adolescents que han consumit alcohol, 

segons sexe i curs.  

 

  

Els de 2n d’ESO són els que menys reporten haver provat l’alcohol 

alguna vegada a la vida o haver-lo consumit en el darrer mes. Gai-

rebé el 90% de l’alumnat de 2n de batxillerat ho ha provat alguna 

vegada i un 60% ho ha consumit en els últims 30 dies.  
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Figura 67. Percentatge d’adolescents que han consumit alcohol, 

segons sexe i nivell socioeconòmic.  

Més del 60% dels nois i noies han consumit alcohol algun cop a la 

vida, i entre el 25 i el 30% ho ha consumit en els últims 30 dies. No 

s’observen diferències importants en funció del nivell socioeconò-

mic.  
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Figura 68. Percentatge d’adolescents que s’han emborratxat al-

guna vegada en els últims 30 dies, segons sexe i curs.  

 

  

En comparació als nois, un major percentatge de noies reporta 

haver-se emborratxat alguna vegada en els últims 30 dies. El per-

centatge augmenta amb els cursos per ambdós sexes, superant el 

60% en les noies de 2n de CFGM. 
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Figura 69. Percentatge d’adolescents que s’han emborratxat al-

guna vegada en els últims 30 dies, segons sexe i nivell socioeconò-

mic. 

 

  

El percentatge de noies que s’ha emborratxat en els últims 30 dies 

és més elevat que el de nois. En el cas dels nois s’observa un lleu-

ger augment a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic. 
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Figura 70. Prevalença d’adolescents que fan un consum d’alcohol 

de risc segons el test AUDIT-C (punt de tall ≥3), segons sexe i curs.  

 

  

A major curs, es reporta més consum de risc d’alcohol per ambdós 

sexes. Les noies de 2n (6,1%) i 4rt d’ESO (25,8%) realitzen més 

consum de risc que els nois, en canvi en els cursos de 2n de Batxi-

llerat i CFGM són els nois els que presenten un percentatge més 

elevat de consum de risc d’alcohol.  
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Figura 71. Prevalença d’adolescents que fan un consum d’alcohol 

de risc segons el test AUDIT-C (punt de tall ≥3), segons sexe i nivell 

socioeconòmic.  

 

  

Els nois de nivell socioeconòmic desafavorit són els que menys 

consumeixen alcohol en patró de risc (21,5%), i les noies les que 

més (25,5%). Al voltant del 24% dels adolescents, tant nois com 

noies, de nivell socioeconòmic mig i afavorit fan un consum de risc 

d’alcohol. 
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9.4. Altres substàncies 

Figura 72. Percentatge d’adolescents que han consumit alguna ve-

gada a la vida alguna substància addictiva que no sigui tabac, alco-

hol o cànnabis, segons sexe i curs.  

 

  

El percentatge d’adolescents que ha consumit alguna substància 

que no sigui tabac, alcohol o cànnabis algun cop a la vida aug-

menta amb l’edat per ambdós sexes, especialment en els nois 

(d’un 2,2% a 2n d’ESO es passa a un 15,6% a CFGM). 
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Figura 73. Percentatge d’adolescents que han consumit alguna ve-

gada alguna substància addictiva que no sigui tabac, alcohol o càn-

nabis, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

  

El percentatge de noies que ha consumit alguna substància que 

no sigui tabac, alcohol o cànnabis es redueix com més afavorit és 

el nivell socioeconòmic. Pel que fa als nois, els que reporten un 

percentatge més elevat de consum d’alguna altra substància són 

els de nivell socioeconòmic mig i desafavorit, aproximadament el 

5%. 
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9.5. Conducció i substàncies 

Figura 74. Percentatge d’adolescents que han conduït sota els 

efectes de l’alcohol o altres substàncies addictives, segons sexe i 

curs. Submostra: 800 (486 nois i 314 noies), s’exclouen les persones que re-

porten no conduir  

 

  

En general els nois indiquen en major percentatge haver conduit 

sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies, especialment els 

de CFGM (43,2%). 
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Figura 75. Percentatge d’adolescents que han conduït sota els 

efectes de l’alcohol o altres substàncies addictives, segons sexe i 

nivell socioeconòmic. Submostra: 800 (486 nois i 314 noies), s’exclouen 

les persones que reporten no conduir  

 

 

  

El percentatge d’adolescents que reporta haver conduït algun cop 

sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies augmenta com 

més afavorit és el nivell socioeconòmic, essent els nois (40,7%) i 

les noies (24.8%) de nivell afavorit les que presenten percentatges 

més elevats.  
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Figura 76. Percentatge d’adolescents que han conduït sota els 

efectes de l’alcohol o altres substàncies addictives, segons muni-

cipi de residència i sexe. Submostra: 800 (486 nois i 314 noies), s’exclouen 

les persones que reporten no conduir  

 

  

Pel que fa al municipi de residència, els joves de zones urbanes 

han conduit en major proporció sota els efectes de l’alcohol o al-

tres substàncies que els de zones rurals. Més del 35% dels nois 

reporta haver conduit sota els efectes de l’alcohol o altres subs-

tàncies. 
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Figura 77. Percentatge d’adolescents que han pujat a un vehicle 

de motor en el què qui conduïa estava sota els efectes de l’alcohol 

o altres substàncies addictives, segons tipus de municipi de resi-

dència i sexe.  

 

 

  

Al voltant d’un 24% de l’alumnat de zones rurals i d’un 20% de 

zones urbanes afirma haver pujat a un cotxe on la persona con-

ductora havia begut alcohol i/o consumit altres substàncies. 
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Figura 78. Percentatge d’adolescents que han pujat a un vehicle 

de motor on qui conduïa estava sota els efectes de l’alcohol o al-

tres substàncies addictives, segons sexe i curs.  

 

 

El percentatge d’adolescents que reporten haver pujat a un cotxe 

on la persona conductora anava beguda o sota l’efecte d’altres 

substàncies augmenta amb l’edat. Mentre que a 2n i 4rt d’ESO el 

percentatge es situa per sota del 22%, a CFGM ascendeix a gairebé 

al 50%. 
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Figura 79. Percentatge d’adolescents que han pujat a un vehicle 

de motor on qui conduïa estava sota els efectes de l’alcohol o al-

tres substàncies addictives, segons sexe i nivell socioeconòmic. 

 

 

 

  

Al voltant d’un 25% dels nois i noies de nivell socioeconòmic des-

afavorit i un 22 de mig i afavorit, reporten haver pujat a un vehicle 

on la persona conductora havia begut o es trobava sota els efectes 

d’alguna substància addictiva. 
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10. Relacions amb els altres 

10.1. Diversitat 

Figura 80. Percentatge d’adolescents que tenen grups d’amistats 

diverses, segons titularitat del centre educatiu.   

  

Les persones adolescents de centres públics reporten tenir en 

major proporció amistats amb aspecte físic diferent, nivell soci-

oeconòmic i orientació sexual en el seu grup. En canvi, són els 

adolescents de centres concertats els que reporten tenir en ma-

jor proporció amistats amb capacitats/discapacitats diverses, 

origen ètnic o racial divers i idees polítiques diferents.  
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Figura 81. Percentatge d’adolescents que tenen grups d’amistats 

diverses, segons titularitat del centre educatiu i sexe.  

  

Entre el 70 i el 80% de les noies de centres públics i concertats 

reporten tenir amistats amb diferent nivell socioeconòmic i dife-

rent aspecte físic. En comparació als nois, les noies reporten en 

major proporció tenir amistats amb diferent orientació sexual. 
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10.2. Entorn 

Figura 82. Percentatge d’adolescents que valoren positivament el 

seu barri en diversos ítems, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

S’observa un augment de la valoració positiva del propi barri com 

més afavorit és el nivell socioeconòmic. Un 88,3% dels nois i un 

86,2% de les noies afirmen viure bé al barri, essent aquest ítem el 

que té un percentatge de valoració positiva més alt.   
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10.3. Bullying 

Figura 83. Prevalença d’adolescents que han patit bullying en el 

darrer any, segons sexe i curs. 

 

L’alumnat de 2n d’ESO és el que ha patit més bullying en el darrer 

any, amb un 11,9% dels nois i un 10,9% de les noies. Mentre que 

als cursos d’ESO i CFGM són els nois els que reporten haver patit 

més bullying, a 2n de Batxillerat el percentatge és més elevat per 

les noies. 
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Figura 84. Prevalença d’adolescents que han patit bullying en el 

darrer any, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

 

 

 

  

Els adolescents de nivell socioeconòmic desafavorit reporten en 

major proporció haver patit bullying en el darrer any, especial-

ment els nois. A mesura que augmenta el nivell socioeconòmic es 

redueix el percentatge de nois i noies que reporten haver patit 

bullying en el darrer any. 
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Figura 85. Percentatge d’adolescents que han fet bullying als seus 

companys/es durant els últims 12 mesos, segons sexe i curs.  

 

  

Entre el 2,3% i el 8,2% dels nois declaren haver fet bullying als seus 

companys durant l’últim any. Els percentatges son superiors que 

els de les noies en tots els cursos i especialment a 4rt d’ESO 

(8,2%). Pel que fa a les noies, són les de CFGM les que més bullying 

afirmen haver fet en els darrers 12 mesos (4,8%).   
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Figura 86. Percentatge d’adolescents que han fet bullying als seus 

companys/es durant els últims 12 mesos, segons sexe i nivell soci-

oeconòmic.  

 

  

En general, els nois reporten haver fet  més bullying que les noies. 

El percentatge de noies que reporta haver fet bullying es redueix 

com més afavorit és el nivell socioeconòmic. En els nois en canvi, 

els de nivell socioeconòmic afavorit són els que més bullying afir-

men haver fet en el darrer any (7,2%). 
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10.4. Autoconeixement 

Figura 87. Percentatge d’adolescents que consideren tenir un ni-

vell de coneixement personal regular o dolent respecte els seus 

companys/es, segons sexe i curs.  

 

 

A mesura que avancen els cursos augmenta el percentatge de per-

sones que reporten tenir un nivell de coneixement personal regu-

lar o dolent. Les noies reporten percentatges més elevats de co-

neixement personal regular o dolent, respecte els nois. 
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Figura 88. Percentatge d’adolescents que consideren tenir un ni-

vell de coneixement personal regular o dolent respecte els seus 

companys/es, segons sexe i nivell socioeconòmic.  

 

 

  

Les  persones de nivell socioeconòmic desafavorit són les que con-

sideren amb major prevalença que el seu coneixement personal 

és regular o dolent. A mesura que incrementa el nivell socioeco-

nòmic, el percentatge de persones que valoren així el seu conei-

xement personal disminueix.  
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11. Sexualitat 

Figura 89. Percentatge d’adolescents que han tingut relacions se-

xuals amb penetració vaginal i/o anal, segons sexe i curs.  

 

  

El 3,5% dels nois i 2,6% de les noies de 2n d’ESO han tingut alguna 

relació sexual amb penetració, percentatges que augmenten amb 

l’edat per ambdós sexes. Les noies de 4rt d’ESO, 2n de Batxillerat 

i CFGM han tingut més relacions sexuals amb penetració que els 

nois.  
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Figura 90. Percentatge de persones que reporten haver fet ús de 

la píndola de l’endemà (pròpia persona o parella), segons sexe i 

curs. Submostra: 1.364 (577 nois i 787 noies), s’inclouen les persones que 

alguna vegada han tingut relacions sexuals amb penetració* 

  

Entre el 22% i el 40% de les persones que han mantingut relacions 

sexuals amb penetració vaginal ha com a mínim una vegada la pín-

dola de l’endemà. A 4rt d’ESO, 2n de batxillerat i CFGM, al voltant 

d’una quarta part de les noies ha pres la píndola una vegada.  

*Distribució per cursos: 63 persones de 2n d’ESO; 458 de 4rt d’ESO; 630 de 2n de 

batxillerat; i 213 de CFGM. 
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Figura 91. Percentatge de persones que reporten haver fet  ús de 

la píndola de l’endemà (pròpia persona o parella), segons sexe i 

nivell socioeconòmic. Submostra: 1.364 (577 nois i 787 noies), s’inclouen 

les persones que alguna vegada han tingut relacions sexuals amb penetració* 

 

Entre un 20% i un 35% de les persones que reporten haver man-

tingut relacions sexuals amb penetració vaginal ha pres almenys 

una vegada la píndola de l’endemà. Al voltant d’un 27% de les no-

ies de nivell socioeconòmic mig i afavorit, i un 23,1% de les de ni-

vell socioeconòmic desafavorit, han pres la píndola alguna ve-

gada. 

*Distribució per cursos: 63 persones de 2n d’ESO; 458 de 4rt d’ESO; 630 de 2n de 

batxillerat; i 213 de CFGM. 



    Informe DESK. Primera Onada 

 
 

Pàgina 132 de 172 

 

 

Figura 92. Percentatge d’adolescents que han consumit substàn-

cies abans o durant qualsevol tipus de relació sexual durant els 

últims 12 mesos, segons sexe i curs. Submostra: 1.444 (635 nois i 809 

noies), s’exclouen les persones que reporten no haver mantingut cap tipus de 

relació sexual  

 

 

 

 

 

 

*Es contempla el consum de tot tipus de substàncies addictives, inclús l’alco-

hol.  

El percentatge d’ús de substàncies abans o durant les relacions 

sexuals és major en els adolescents de cursos superiors, superant 

el 50% a 2n de batxillerat i CFGM. Aquesta conducta és més pre-

valent en les noies en comparació als nois, per a tots els cursos. 
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Figura 93. Percentatge d’adolescents que han consumit substàn-

cies abans o durant qualsevol tipus de relació sexual durant els 

últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic. Submostra: 

1.444 (635 nois i 809 noies), s’exclouen les persones que reporten no haver 

mantingut cap tipus de relació sexual 

 

 

 

 

 

*Es contempla el consum de tot tipus de substàncies addictives, inclús alco-

hol.  

Al voltant del 47% de les noies presenten consum de substàncies 

abans o durant les relacions sexuals, percentatges generalment 

més elevats en comparació als nois. No s’observen diferències 

destacables en funció del nivell socioeconòmic.  
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Figura 94. Percentatge de noies adolescents que mai s’ha fet cap 

revisió ginecològica, segons curs. 

 

  

Les noies de 2n d’ESO són les que menys revisions ginecològiques 

s’han fet; un 85,7% no se n’ha fet mai cap. A mesura que aug-

menta l’edat, el percentatge de noies que no s’ha fet cap revisió 

ginecològica disminueix. 
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Figura 95. Percentatge de noies adolescents que mai s’ha fet cap 

revisió ginecològica, segons nivell socioeconòmic. 

 

 

  

El 79,1% de les noies de nivell socioeconòmic desafavorit no s’ha 

fet mai cap revisió ginecològica. Els percentatges són molt similars 

per a les noies de nivell socioeconòmic afavorit i mig. 
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Figura 96. Percentatge de noies adolescents que han tingut rela-

cions sexuals amb penetració i mai s’ha fet cap revisió ginecolò-

gica, segons curs. Submostra: 803 noies 

 

  

El curs on trobem una major proporció de noies que han mantin-

gut relacions sexuals amb penetració i no s’han fet mai cap revisió 

ginecològica és a CFGM (63,1%). 
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Figura 97. Percentatge de noies adolescents que han tingut rela-

cions sexuals amb penetració i mai s’ha fet cap revisió ginecolò-

gica, segons nivell socioeconòmic. Submostra: 803 noies 

 

  

Com més desafavorit és el nivell socioeconòmic, major és el per-

centatge de noies que havent mantingut relacions sexuals no han 

anat a una revisió ginecològica. De fet, de les noies que han man-

tingut relacions sexuals amb penetració, un 46,0% de les de nivell 

socioeconòmic desafavorit no ha anat mai al ginecòleg.  
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Figura 98. Percentatge d’adolescents que no estan satisfets/es 

amb la seva vida sexual en els últims 12 mesos, segons sexe i curs. 

Submostra: 5.441 (2.790 nois i 2651 noies)*  

 

  

S’observen diferències entre sexes en la satisfacció amb la pròpia 

vida sexual. A 2n d’ESO les noies estan menys satisfetes amb la 

seva vida sexual (29,2%) en comparació als nois (24,5%). En canvi 

a 4rt d’ESO, 2n de Batxillerat i CFGM són els nois els que reporten 

percentatges més elevats de no satisfacció amb la seva vida se-

xual.  

* Es demana per la satisfacció amb la vida sexual en els darrers 12 mesos indepen-

dentment de si la persona alguna vegada ha realitzat alguna pràctica sexual o no. 

Es tracta d’una submostra perquè es va excloure a les persones que van indicar 

“No sé/No contesto”. 
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Figura 99. Percentatge d’adolescents que no estan satisfets/es 

amb la seva vida sexual en els últims 12 mesos, segons sexe i nivell 

socioeconòmic. Submostra: 5.441 (2.790 nois i 2651 noies)*  

 

  

Els nois i noies de nivell desafavorit són els que menys satisfets 

estan amb la pròpia vida sexual (40,3% dels nois i 31,8% de les 

noies). Com més afavorit és el nivell socioeconòmic, el percen-

tatge de persones adolescents que no estan satisfetes amb la seva 

vida sexual es redueix. 

* Es demana per la satisfacció amb la vida sexual en els darrers 12 mesos indepen-

dentment de si la persona alguna vegada ha realitzat alguna pràctica sexual o no. 

Es tracta d’una submostra perquè es va excloure a les persones que van indicar 

“No sé/No contesto”. 



    Informe DESK. Primera Onada 

 
 

Pàgina 140 de 172 

 

 

Figura 100. Percentatge d’adolescents que han mantingut relaci-

ons sexuals amb penetració i sense preservatiu que s’han fet la 

prova del VIH alguna vegada, segons sexe i curs. Submostra: 475 per-

sones que reporten haver mantingut relacions sexuals amb penetració sense 

ús de preservatiu (177 nois i 298 noies) 

 

  

El 14,3% de l’alumnat de 2n d’ESO ha mantingut relacions sexuals 

amb penetració sense preservatiu i s’han fet la prova del VIH. Les 

persones que més s’han fet aquesta prova són les noies de CFGM 

(19,0%). 
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Figura 101. Percentatge d’adolescents que han mantingut relaci-

ons sexuals amb penetració i sense preservatiu que s’han fet la 

prova del VIH alguna vegada, segons sexe i nivell socioeconòmic. 
Submostra: 475 persones que reporten haver mantingut relacions sexuals 

amb penetració sense ús de preservatiu (177 nois i 298 noies) 

 

 

  

Com més afavorit és el nivell socioeconòmic, major és el percen-

tatge de nois que han mantingut relacions sexuals amb penetració 

i sense preservatiu que s’han fet la prova del VIH (al voltant del 

10%). En canvi, per a les noies el percentatge més alt es correspon 

a les de nivell mig i el més baix a les de nivell afavorit. 
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12. Mobilitat i seguretat viària 

Figura 102. Percentatge d’adolescents que no porten sempre el 

cinturó de seguretat quan van amb cotxe, segons sexe i curs.   

 

  

El percentatge d’alumnes de 2n d’ESO, 2n de Batxillerat i CFGM 

que no porta sempre el cinturó quan va amb cotxe és inferior al 

20%, i al voltant del 25% a 4rt d’ESO.  
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Figura 103. Percentatge d’adolescents que no porten sempre el 

cinturó de seguretat quan van amb cotxe, segons sexe i tipus de 

municipi de residència. 

 

  

Un 21,5% dels adolescents de zones rurals afirma no portar sem-

pre el cinturó quan va amb cotxe. El percentatge és lleugerament 

inferior en el cas dels nois i noies de zones urbanes, amb un 20,0% 

i un 18,6% respectivament. 
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Figura 104. Percentatge d’adolescents que no porten sempre el 

casc quan van amb bicicleta o moto, segons sexe i curs.  

  

En general, l’ús del casc quan es va en moto és molt major que 

quan es va en bicicleta. Els percentatges de no ús del casc quan es 

circula en bicicleta són molt elevats per ambdós sexes, però espe-

cialment en els nois, que superen el 60%. Al voltant del 12% dels 

nois de 2n i 4rt d’ESO i les noies de CFGM reporten no posar-se el 

casc quan van en moto.  
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Figura 105. Percentatge d’adolescents que no porten sempre el 

casc quan van amb bicicleta o moto, segons sexe i nivell socioeco-

nòmic.   

Al voltant del 70% dels nois no fan ús del casc quan circulen en 

bicicleta. El percentatge de no ús del casc quan es va en moto és 

més elevat pels nois i noies de nivell socioeconòmic desafavorit.  
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13. Conclusions 

Durant el curs acadèmic 2019-2020, aproximadament la meitat de 

l’alumnat adolescent de la Catalunya Central reporta tenir un es-

tat d’ànim baix i, en general, la qualitat del son es considera do-

lenta o bastant dolenta, sobretot en les noies de nivell socioeco-

nòmic desafavorit.  

Pel que fa a l’alimentació, una elevada proporció de l’alumnat ne-

cessita canvis en la seva dieta. En general, les noies i les persones 

de nivell socioeconòmic desafavorit són les que es salten més 

àpats, i alhora aquestes últimes són les que els realitzen més en 

solitari. Entre els motius més freqüents pels quals els joves mani-

festen seguir alguna dieta és perdre pes, especialment les noies 

de nivell socioeconòmic alt, i tot seguit el viure més saludable-

ment.  

Per altra banda, prenent com a referència les recomanacions d’ac-

tivitat física de l’Organització Mundial de la Salut entre els 5 i 17 

anys, els valors d’exercici insuficient o sedentarisme augmenten 

amb l’edat i de forma molt marcada especialment en les noies. De 

fet, les noies de nivell socioeconòmic desafavorit són les que 

menys compleixen amb aquestes recomanacions d’activitat física. 
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Alhora, tant els nois com les noies de nivell desafavorit presenten 

els percentatges més baixos de realització d’activitats extraesco-

lars esportives, i les de nivell afavorit son les que més en realitzen.  

Alhora, amb el pas dels cursos les activitats culturals i esportives 

es redueixen, i paral·lelament augmenten les d’oci com anar a bars 

o a discoteques. Els resultats indiquen que l’alcohol és la substàn-

cia que tant nois com noies consumeixen de forma més prime-

renca, entre els 13 i els 14 anys de mitjana (n=4.472). La quantitat 

i freqüència de consum augmenta molt amb l’edat, especialment 

el consum de risc d’alcohol, on la prevalença d’aquest patró de 

consum és més elevada en les noies més joves (2n i 4rt d’ESO) i en 

els nois de cursos superiors (2n de Batxillerat i 2n curs de CFGM). 

Alhora, l’edat mitjana d’inici del consum de tabac de les persones 

adolescents és gairebé als 14 anys (n=2.371) i la del cànnabis entre 

els 14 i els 15 anys (n=1.748). Mentre que el consum de tabac diari 

és més prevalent en noies que no pas en nois, amb el cànnabis 

passa el contrari, doncs els nois presenten percentatges de con-

sum lleugerament més elevats que les noies. Les persones de ni-

vell socioeconòmic desafavorit presenten una major prevalença 

de consum de tabac i consum de risc de cànnabis, respecte la 

resta.  
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Per altra banda ens trobem que la majoria de persones tenen mò-

bil i, especialment les persones de 2n de batxillerat i CFGM, l’uti-

litzen sense limitacions. Sovint això en comporta un ús problemà-

tic, en aquest cas més prevalent en noies de nivell socioeconòmic 

mig i desafavorit. 

L’assetjament o el bullying són conductes que evolucionen dife-

rentment entre sexes, i els resultats ens indiquen que patir 

bullying és més prevalent en persones de nivell socioeconòmic 

desafavorit. Mentre que en els nois rebre bullying és més freqüent 

a edats primerenques i es va reduint amb el pas dels cursos, en el 

cas de les noies augmenta i els percentatges més elevats es troben 

als cursos superiors. 

Finalment, els resultats indiquen que les noies utilitzen menys el 

preservatiu o altres mètodes anticonceptius que els nois durant 

les relacions sexuals amb penetració. A més a més, aproximada-

ment una quarta part de les noies que han mantingut relacions 

sexuals amb penetració afirmen haver pres alguna vegada la pín-

dola de l’endemà. 
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➢ Les persones adolescent de la Catalunya Central presenten unes condicions de 

salut que es troben per sota del que és recomanat per la seva edat en diferent 

aspectes de salut. 
 

➢ Les noies presenten uns comportaments de salut menys saludables respecte els 

nois, en tant que: presenten un estat d’ànim més baix; es salten més àpats; són 

més sedentàries; presenten un consum més elevat d’alcohol en edats prime-

renques; fan un major consum de tabac diari; i utilitzen menys el preservatiu o 

altres anticonceptius durant les pràctiques sexuals. 
 

➢ S’observen diferencies en els hàbits de salut en funció del nivell socioeconòmic. 

Les persones de nivell socioeconòmic desafavorit són més sedentàries, presen-

ten una elevada prevalença de consum de substàncies i reporten en major pro-

porció ser víctimes de bullying.  
 

➢ El consum de substàncies augmenta amb l’edat per ambdós sexes, especial-

ment el patró de consum de risc d’alcohol i cànnabis. 
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14. Agraïments  

Volem agrair a tots els centres educatius que han acceptat col·la-

borar amb nosaltres i participar en el projecte DESKcohort: Ale-

xandre de Riquer; Mare del Diví Pastor; Anoia; Maristes Igualada; 

Badia i Margarit; Pere Vives i Vich; Milà i Fontanals; Masquefa; 

Guinovarda; Montbuí; Vallbona d’Anoia; Pla de les Moreres; Ve-

druna Artés; Miquel Bosch i Jover; Vedruna Cardona; Bages Sud; 

Joviat; La Salle Manresa; L’Ave Maria; Guillem Catà; Lluís de Pe-

guera; Pius Font i Quer; Manresa Sis; Navarcles; Diocesana; Llo-

bregat; Paidos; Gerbert d’Aurillac; Quercus; Cardener; FEDAC-

Sant Vicenç de Castellet; Castellet; D’Auro; Llissach; Mig-Món; Sa-

grats Cors Centelles; Pere Barnils; Gurb; Mare de Déu de la Gleva; 

Vol-treganès; Casals-Gràcia; La Salle Manlleu; Antoni Pous i Argila; 

Castell de Quer; Miquel Martí i Pol; El Roser; Taradell; Vedruna 

Tona; Tona; Rocaprevera; Cirviànum Torelló; Vedruna Escorial Vic; 

FEDAC-Vic; Sagrat Cor de Jesús; Sant Miquel dels Sants; Vic; Jaume 

Callís; La Plana; L’Alt Berguedà; Vedruna Secundària Berga; Xarxa; 

Guillem de Berguedà; Pere Fontdevila; Puig-Reig; Sant Llorenç de 

Morunys; Francesc Ribalta; Moianès.  
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També volem agrair a l’alumnat dels respectius centres educatius 

la seva participació, i a l’equip directiu i docent per la seva col·la-

boració en tot el procés.   

Gràcies al Departament de Salut i al Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya pel suport brindat al projecte, i espe-

cialment a l’Anna Torruella per facilitar la tasca de contactar amb 

els centres educatius del territori.  
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Annexos 

Es presenten les característiques de la mostra del bloc d’ús de pan-

talles i altres tecnologies.  

  Sexe 

  Nois Noies Total 

Curs 

2n ESO 503 619 1.122 

4t ESO 521 575 1.096 

2n BAT 327 404 731 

CFGM 109 83 192 

Total  1.460 1.681 3.141 

Es presenten les característiques de la mostra del bloc d’ús de jocs 

i apostes:  

  Sexe 

  Nois Noies Total 

Curs 

2n ESO 156 214 370 

4t ESO 147 160 307 

2n BAT 55 79 134 

CFGM 2 0 2 

Total  360 453 813 
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