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RESUM 

El consum de substàncies tòxiques dins l’àmbit de l’adolescència és notícia d’actualitat, 

sigui per estadístiques realitzades o per incidents provocats a causa de la deficient 

gestió de consum en menors.  

S’ha realitzat el present estudi amb l’objectiu d’identificar els coneixements que tenen 

els adolescents, entre 15 i 18 anys, respecta els factors de risc de consum de tòxics i la 

imatge que aquests tenen envers les drogues.  

La tècnica utilitzada ha sigut l’enquesta amb la qual s’han realitzat 120 qüestionaris 

distribuïts a parts iguals entre 4rt d’ESO i Batxillerat (1r i 2n junts) a l’Institut La 

Presentació de la població d’Arenys de Mar, Barcelona.  

De les dades extretes, s’observa que els adolescents busquen refugi en l’àmbit social, 

en què realitzen el consum de tòxics majoritàriament per curiositat, problemes 

personals i incitació i/o obligació. Tanmateix, s’aprecia el consum continuat per 

addicció i influència dels amics a la vegada de relacionar-se i divertir-se. A més, podem 

extreure una imatge general de què són per ells/es les drogues, a partir de l’associació 

lliure de paraules que s’ha portat a terme. Finalment es troben els resultats i les 

conclusions obtingudes.  

 Paraules clau: drogues, adolescents, factors de risc, àmbit sociofamiliar i 

imatge social.  
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ABSTRACT: 

The use of toxic substances in adolescence is current news, either by statistics or by 

incidents caused by poor management of consumption among minors. 

This study has been carried out with the aim of identifying the knowledge that 

adolescents between the ages of 15 and 18 have about the risk factors of toxic use and 

their image of drugs. 

The technique used has been the survey with which 120 questionnaires have been 

carried out distributed to equal parts between 4.º ESO and Bachillerat (1.º and 2.º 

together) to the Institute La Presentació of the population of Arenys de Mar, 

Barcelona. 

From the data extracted, it is noted that adolescents seek refuge in the social sphere, 

in which they mainly make the use of toxics out of curiosity, personal problems and 

incitement and/or obligation. Even so, it is appreciated the continued consumption by 

addiction and influence of friends at the same time of relating and having fun. In 

addition, we can extract a general picture of what drugs are for them/themselves, 

from the free association of words that has been carried out. Finally we find the results 

and the conclusions obtained. 

 Key words: drugs, adolescents, risk factors, social environment and social 

image. 
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ADOLESCÈNCIA 

Actualment podem entendre l’adolescència com una etapa complexa de la persona, ja 

que es podria considerar un dels moments més canviant per aquesta, on sorgeixen 

diferents canvis. Tenint en compte que vivim en un món caracteritzat per la 

globalització, els moviments migratoris, els canvis socials i demogràfics, i l’ús de les 

noves tecnologies, resulta bastant improbable que els nostres joves i adolescents no 

vegin afectades les seves trajectòries vitals per aquestes transformacions (Oliva, A., 

2003). 

Tanmateix, cal anar més enllà i comprendre la història que ens faciliten diferents 

autors. En aquest cas, segons Oliva, A. (2003), els principals debats de la psicologia 

evolutiva es refereixen a la consideració de l’adolescència bé com un període de 

freqüents conflictes familiars i d’intensos problemes emocionals i conductuals, bé com 

una transició evolutiva tranquil·la i sense especials dificultats. Aquests dos ítems no es 

poden considerar com dos prototips d’adolescent, sinó que són un reflex del mateix 

jove en diferents circumstàncies, és a dir, el noi/a pot adoptar aquests dos ítems en 

funció del seu estat d’ànim, tenint en compte la personalitat i el domini de les pròpies 

habilitats socials.  

Però fent una mirada enrere, trobem els plantejaments inicials d’autors com (Stanley 

Hall o Anna Freud, p.374 citat per Oliva, A. 2003), que es varen situar a la visió 

catastrofista del storm and stress (tempesta i drama):  

“(Arnett 1999, p.374 citat per Oliva, A. 2003), planteja que la concepció de storm and 

stress precisa ser reformulada a partir dels coneixements actuals [...], on considera que 

hi ha suficient evidència a prop d’una important incidència de problemes relacionats 

amb tres àrees: els conflictes amb els pares (Laursen, Coy i Collins, 1998), la 

inestabilitat emocional (Buchanan, Eccles i Becker, 1992) i les conductes de risc (Arnett, 

1992). Les raons d’aquestes dificultats tenen molt a veure amb el caràcter transicional 

d’aquesta etapa, amb els canvis físics i psíquics que comporta i amb els nous rols que 

s’han d’assumir”.  
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Cal mencionar també, l’avenç gradual en l’edat d’inici de la pubertat, entesa com 

l’adolescència precoç (11-14 anys), l’adolescència mitjana (14-18 anys) i l’adolescència 

tardana o joventut (a partir de 18 anys) (Moreno, A. & del Barrio, C. 2000). A més de la 

influència que aquesta causa sobre els aspectes emocionals i comportamentals, com 

per exemple: l’inici de relacions de parella, conductes consumistes, ús de noves 

tecnologies, etc. (Coleman, 2000 p.375 citat per Oliva, A. 2003). Aquest ús de les noves 

tecnologies es pot considerar com una influència directa que han jugat un paper 

fonamental en la difusió d’una imatge conflictiva d’adolescents i joves en què s’ha 

difós una associació estreta entre adolescència o joventut i crim, violència o consum 

de drogues (Casco, 2003; Dorfman & Schiraldi, 2001; Males, 2000 p.376 citat per Oliva, 

A. 2003).  

Més enllà del terme adolescència, entrem en conceptes com l’autoconcepte i 

l’autoestima, tan importants com necessaris per completar la visió general de 

l’adolescència.  

 

AUTOCONCEPTE 

Pel que fa aquest constructe, es pot definir com les percepcions de l’individu sobre si 

mateix, les quals es basen en les seves experiències amb els altres i en les atribucions 

que ell mateix fa de la seva pròpia conducta (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976 p. 44 

citat per Cazalla-Luna, N. & Molero, D. 2013), així com el concepte que l’individu té de 

si mateix com un ésser físic, social i espiritual (García & Musitu, 1999 p.44 citat per 

Cazalla-Luna, N. & Molero, D. 2013). 

Des d’una perspectiva més general, segons García et al., 1991; Molero, Ortega-Álvarez, 

Valiente & Zagalaz, 2010; Reis, Nezlek & Wheeler, 1980; Reis et al.,1982 p.46 citat per 

Cazalla-Luna, N. & Molero, D. 2013, pels adolescents el desenvolupament de les 

relacions interpersonals és un factor molt influent sobre les autopercepcions, sent 

l’atractiu físic una de les variables que condicionen inicialment la interacció amb 

subjectes del sexe oposat; així com la mateixa percepció i assignació d’atributs a altres 

(Dión,1981; Eagly et al., 1991 Patzer, 1985; Zucherman & Driver, 1989; Zuckerman, 
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Hodgins & Miyake, 1990). (Rosenberg, 1965 p.46 citat per Cazalla-Luna, N. & Molero, 

D. 2013). 

Tanmateix segons estudis concloents (Garaigordobil & Durá, 2006 p.56 citat per 

Cazalla-Luna, N. & Molero, D. 2013):  

“Es valora que els adolescents amb alt autoconcepte manifesten poques conductes 

agressives, de burla o abús dels altres, a la vegada que presenten major nombre de 

conductes socials positives, baix nivell de desajust emocional i no s’alteren fàcilment 

davant les demandes de l’entorn.” 

Desglossant però l’autoconcepte en subcategories, trobem com a més destacades: 

 La família: àmbit el qual influenciarà en gran mesura en la construcció d’aquest 

per les relacions pares-fill mantingudes durant tota la història passada i actual 

de l’adolescent (Rosenberg, 1985 p.136 citat per Pons, X. 2004).  

 

 Àmbit educatiu formal: es pot considerar com un dels elements institucionals 

més importants a l’hora de conformar l’autoconcepte del noi/a, a més de la 

integració amb el grup d’iguals, el qual significarà la satisfacció d’una sèrie de 

necessitats d’afiliació i acceptació que amb la família no podria aconseguir 

(Albístur, 1986 p.137 citat per Pons, X. 2004).  

 

En resum, segons (Moreno, A. & del Barrio, C. 2000 p.95) alguns dels canvis produïts a 

l’adolescència, són a causa de l’augment de la reflexió conscient sobre si mateix, la 

major concentració en aspectes interns de la persona, presa de consciència, possible 

existència de conflictes i projecció del jo cap al futur.  

 

AUTOESTIMA 

Pel que fa l’autoestima, Moreno, A. & del Barrio, C. (2000) l’explica com la valoració 

positiva o negativa, racional o irracional dels nostres trets físics, capacitats 
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intel·lectuals i forma de relacionar-nos afectiva i socialment amb els altres. Aquesta 

pot ser diferenciada de dues maneres:  

 Autoestima positiva: seguretat i confiança en un mateix i la capacitat de 

relacionar-se adequadament amb els altres. 

 Autoestima negativa: mostrant-se submís, autocriticant-se constantment, 

evitant el contacte amb altres o bé adoptant un paper invers, és a dir, intentar 

dominar els altres, exhibir els seus mèrits, parlar i gesticular com un fanfarró, 

etc.  

Així mateix, el que determinats trets influeixin en diferent grau a l’autoestima no 

depèn només dels judicis de la mateixa persona, sinó que sol estar relacionat amb 

l’opinió de persones significatives com figures familiars i, molt destacadament, el grup 

d’iguals o els mitjans de comunicació (Moreno, A. & del Barrio, C. 2000 p.96). 

És doncs, podem dir que cada persona és única per la seva pròpia identitat -

conseqüència de l’autoconcepte i l’autoestima- i tal com argumenta Funes, J. (2010) 

aquesta identitat adolescent estarà conformada a partir de les respostes que reben 

dels altres, és a dir, configurant més la identitat social que l’individual.  

Acceptar doncs els nois i noies adolescents, les seves formes de ser i bona part de les 

seves conductes són el producte de diferents factors, com per exemple: la composició 

social i la ubicació de l’institut en el territori; les composicions, mescles i interaccions 

adolescents que es produeixen en els instituts i, els climes i respostes que depenen en 

gran mesura de la cultura institucional, és a dir, de la composició del grup de 

professors i del moment estable o crític pel qual uns i altres passen (Funes, J. 2010).    

Tanmateix, Moreno, A. & del Barrio, C. (2000) afirma que el context influent de 

l’adolescent serà majoritàriament per la família i el grup d’iguals, aquest últim ocupant 

la gran part del temps que disposa l’adolescent, ja que serà amb qui practicarà les 

habilitats socials i experimentarà totes les dimensions de l’amistat; modelarà i 

remodelarà els valors i les identitats, tindrà suport emocional omplint el vuit afectiu 

derivat del procés de desvinculació dels pares. A més, també hi tindrà lloc l’empatia 
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per compartir interessos similars en un intent de major comprensió, intimitat i desig 

d’obertura a l’altre provocant, alhora, la confiança. 

A conseqüència del compliment d’aquests aspectes esmentats anteriorment, apareix la 

influència social, que tal com argumenta (Coleman, 1980 p.144 citat per Moreno, A. & 

del Barrio, C. 2000), serà interpretada per la por al ridícul o el rebuig dins del grup 

d’iguals, portant als adolescents a actes que ocasionen un perjudici a si mateix o altres: 

com flirtejar amb drogues, pintar grafitis a llocs no permesos, assumir conductes 

arrogants davant de qualsevol adult que simbolitzi poder, etc.  

Per tant, en relació a aquesta influència social, segons Knoll, Magis-Weinberg, 

Speekenbrink & Blakemore (2015), l’augment d’aquest risc a l’adolescència s’explica 

per la noció que els adolescents tenen més probabilitats que els adults de percebre 

situacions com controlables o menys perjudicials (Elkind, 1967; Lapsley, Milstead, 

Quintana, Flannery, & Buss, 1986 citat per Knoll, Magis-Weinberg, Speekenbrink & 

Blakemore (2015). Aquestes situacions de comportament de risc normalment es 

porten a terme en l’àmbit social, ja que com s’ha esmentat, l’adolescent es pot veure 

afectat per les opinions, els judicis i comportaments de les persones que l’envolten.  

És per tots aquests motius que, segons Altarriba, F. (2008) un dels moments més 

delicats de l’adolescència és entre els 16 i 18 anys, a causa de la vulnerabilitat d’aquest 

a caure en el risc de depressió i, en casos extrems, tenir idees suïcides recurrents. Per 

fugir d’aquesta sensació de tristesa, falta de comprensió o autopercepció de fracàs, els 

adolescents poden intentar buscar refugi i sortida experimentant amb sensacions 

noves que els portin al consum de drogues, relacions sexuals de risc, episodis de 

violència, etc.  

Pel que fa a la relació paterna-filial, Altarriba, F. (2008)  argumenta que deixen enrere 

el conflicte constant, ja que els pares cedeixen més i es negocia una major llibertat 

d’horaris, però estan més preocupats per la falta de control de l’adolescent; aquest 

flirtejarà  més amb l’oci nocturn de caps de setmana exposant-se inevitablement a més 

factors de risc.  
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Però no podem oblidar que dins les dificultats i factors de risc que presenta l’etapa de 

desenvolupament de l’adolescència, també trobem aspectes positius que afavoreixen 

al noi/a en aquesta fase de transició.  

En aquesta transició segons Moreno, A. (2007), suposen una anticipació entusiasta del 

futur, transitant d’un estat a un altre produint una inserció a la societat adulta. 

Aquesta inserció suposa primer de tot, considerar-se igual que els adults i jutjar-los en 

un pla d’igualtat i reciprocitat; examinar els problemes amb cura per tal d’intentar 

determinar totes les solucions possibles; raonar sobre el futur de manera més 

metòdica, entre d’altres.  

A més, Moreno, A. (2007) diu que la identitat que conformen es basa principalment en 

la vivència d’arribar a ser persones dotades de coherència i diferenciades de la resta, 

aportant així diferents maneres d’actuar en el món socioafectiu, és a dir, predominant 

l’interès per fer noves amistats, sentir-se bé en el grup de companys i aprendre a 

relacionar-se íntimament amb individus del sexe oposat o del mateix sexe.  

És doncs, que a l’adolescència no només canvia la importància assignada a les diverses 

relacions socials, sinó també el sentit de l’amistat i la conformació dels grups.  

Dins d’aquestes amistats i grups ja formats per l’adolescent, entren en joc els valors i la 

“cultura” que predominen en aquest grup d’edat. Es delimiten un territori fora del 

control dels adults, com per exemple: llocs públics o establiments d’oci (bars, pubs, 

discoteques...) o virtualment. Aquest territori serà utilitzat en un cert temps, és a dir, 

els caps de setmana on es portaran a terme certes activitats ocultes pel risc que 

impliquen: primer contacte amb certes drogues, sexe, etc. Faran ús d’un argot oral 

determinat, utilitzaran un estil concret de vestimenta, posaran a prova els seus límits 

corporals i capacitat d’aguant, per exemple amb les begudes alcohòliques; reclamaran 

la immediatesa i, exigiran tenir de tot i a estar a l’última (Altarriba, F. 2008). 

En resum, per obtenir una definició més propera i encertada de l’adolescència, Funes, 

J. (2005) aporta l’opinió personal de diferents adolescents de 4rt ESO respecta el tema, 

a partir de la pregunta: Com definiries a un adolescent?   
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“Una persona que está descubriendo la vida y tiene bastante interés para vivirla 

sin pensar en los peligros que hay y a la más mínima contradicción se revela”. 

“Somos personas que estamos descubriendo la vida; por esto es normal que nos 

desbordemos, parece un tópico aquello de que nos sentimos incomprendidos 

pero es que realmente es así. Tenemos que decidir nuestra vida en una edad 

muy complicada”. 

En definitiva, tal com diu Altarriba, F. (2008) p.36: 

“tots els adults, per arribar a ser-ho, hem passat per aquesta etapa. Travessen un 

moment evolutiu dur i transcendental i, en el fons, no fan més que tractar d’adaptar-se 

de la millor manera possible, a la vegada que conformen la seva pròpia identitat com 

individus quasi adults i diferenciats dels seus propis pares i s’integren en el grup 

d’iguals amb qui comparteixen una cultura pròpia i una sèrie de valors i símbols que els 

identifiquen.”   

Una vegada entès el terme adolescència i els diferents aspectes a tenir en compte per 

completar la visió d’aquesta, és important conèixer els factors de risc en els que poden 

caure els adolescents davant del consum de substàncies tòxiques per a la salut. 

 

FACTORS DE RISC DE CONSUM 

Però, abans de tot: què entenem per factor de risc? Segons Soldevilla, A. & Bartrori, M. 

(2010), és aquella pràctica que pot generar conseqüències negatives per a l’individu o 

per les persones que l’envolten, i que poden posar en perill la seva salut, tant física 

com psicològica. O bé tal com diu la Generalitat de Catalunya (2017), els factors de risc 

són aquells elements que augmenten la probabilitat que una persona abusi de les 

drogues.  

És doncs, que l’adolescència és l’etapa més vulnerable al consum de substàncies 

tòxiques, les quals cada vegada més, són consumides en edats més primerenques. Les 

repercussions que comporta aquest consum en l’etapa de creixement, se centren en 

les conseqüències tant físiques com psicològiques destacant: problemes de salut, 
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afectius, escolars, legals, sexe no planificat i consum d’altres drogues (Espada, Méndez, 

Griffin, & Botvin, 2003 p.330 citat per Alfonso, P., Huedo-Medina, T. & Espada, J. 

2009).  

En efecte, és probable que siguin els factors de risc de caràcter familiar els que puguin 

exercir un paper més determinant a conseqüència de la seva influència a l’hora de 

transmetre creences, valors i hàbits que condicionen més endavant la probabilitat de 

consum (Becoña, 2001; Secades, Fernández-Hermida & Vallejo, 2005 p. 330 citat per 

Alfonso, P., Huedo-Medina, T. & Espada, J. 2009). 

Tot i això, tal com diu Pino, I. & Suárez, R. (2008) no existeix una fórmula matemàtica 

que ens permeti garantir si una persona serà consumidora de drogues o no, però si 

que es coneixen quins són els factors de risc que n’augmenten les possibilitats. Alguns 

d’aquests són: 

 Factors de risc familiar: models de consum quotidià, permissivitat en el 

consum, problemes de gestió i implicació familiar, manca d’afecte i 

comunicació i, estils educatius extrems.   

 Factors de risc de l’entorn: disponibilitat de drogues, lleis i normes favorables al 

consum, viure en zones marginals i/o amb falta de recursos i influència dels 

mitjans de comunicació. 

 Factors de risc escolars: conducte antisocial des de petit, fracàs acadèmic, baix 

grau de compromís amb l’escola, abandó dels estudis i models de consum del 

professorat.   

 Factors de risc del grup d’amics: agrupar-se amb adolescents consumidors o 

que valorin el consum, relacionar-se amb altres adolescents que rebutgin la 

feina, l’estudi i l’oci constructiu i que l’adolescent sigui influenciable davant la 

pressió d’aquests amics. 

 Factors de risc individuals: problemes emocionals, rebel·lia i agressivitat, 

consum en edats primerenques, actituds favorables al consum i a conductes 

problemàtiques, impulsivitat, manca d’autoestima, baixa tolerància a la 

frustració, dificultat per relacionar-se, manca de projectes de futur, baixa 

assertivitat i l’adolescència en si. 
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 Factors de risc de la substància: tipus de droga, la seva oferta i disponibilitat, 

temps, quantitat, freqüència de consum, via d’administració, grau de puresa o 

adulteració, consum de més d’una droga i consum abusiu de caps de setmana.  

En definitiva tal com esmenta Schulenberg & Maggs, 2002 p.331 citat per Alfonso, P., 

Huedo-Medina, T. & Espada, J. 2009:  

“l’experimentació amb drogues, com l’alcohol, el tabac o el cànnabis, està molt estesa i 

acceptada a la societat actual, i a més entre els adolescents i joves, i s’ha convertit en 

un comportament normatiu o una espècie de ritu de trànsit que marca el final de la 

infantesa”.  

 

METODOLOGIA 

El present estudi correspon a una investigació mixta, és a dir, ofereix part qualitativa i 

quantitativa, amb la qual es pretén obtenir informació sobre el coneixement que tenen 

els adolescents respecta els factors de risc de consum i la imatge que aquests tenen 

envers les drogues. Per tal d’obtenir dades significatives, s’ha fet ús de l’eina de 

l’enquesta a adolescents de l’Institut La Presentació d’Arenys de Mar.  

 MOSTRA 

La mostra doncs, es basa en la col·laboració de 120 adolescents seleccionats 

intencionadament de l’Institut La Presentació, de titularitat concertada de la població 

d’Arenys de Mar. D’acord amb la distribució d’edat, han participat adolescents entre 

15 i 18 anys, repartits en 60 alumnes de 4rt ESO i 60 alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. 

És doncs, que aquesta mostra no es considera aleatòria ni representativa.    

A continuació es mostra gràficament (taula 1 i 2) la distribució d’aquests estudiants 

diferenciada per curs (4rt ESO i Batxillerat) i sexe (femení o masculí).  

 

 

Taula 1 Taula 2 
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Pel que fa al sexe dels participants d’aquest estudi, a l’etapa de l’ESO preval el sexe 

masculí amb una diferència de l’1,60% respecta el sexe femení, el qual guanya 

posicions a Batxillerat amb un 27,80% més que el sexe oposat. Tot i això, aquestes 

dades respecte al sexe són merament informatives, ja que no influeix de manera 

representativa a l’estudi realitzat. 

 INSTRUMENT 

L’instrument utilitzat per portar a terme aquest estudi ha sigut el qüestionari, del qual 

s’ha fet ús d’un model estandarditzat pels dos cursos. Aquest s’estructura 

primerament d’un apartat d’associació lliure de paraules, és a dir, a partir de la 

pregunta: digues 12 paraules que et facin pensar en les drogues, s’han obtingut unes 

1.440 paraules aproximadament en relació la imatge que tenen els adolescents envers 

les drogues. Seguidament es fa ús de 10 preguntes amb sistema de resposta de si/no a 

la pregunta 5, 7, 8 i 9 i gradual (gens, poc, intermedi, bastant i molt) a la resta, de les 

quals es pregunta sobre el temps d’oci, la preocupació dels efectes negatius de les 

drogues, sobre el consum, sobre la possible informació que els hi proporciona la 

família o l’Institut respecta les drogues i si tenen coneixements d’aquestes. 

Quant a les normes ètiques i d’informació per l’enquestat, s’han proporcionat de 

forma verbal les dades bàsiques respecta l’enquestador, l’estudi pel qual es realitza el 

qüestionari i l’anonimat de les persones que els realitzen.  

 

RESULTATS 

A través d’aquests qüestionaris, el que s’ha pretès és poder saber els coneixements 

que els adolescents disposen respecta els factors de risc de consum i a la vegada la 

imatge que tenen envers aquestes. Per abordar aquesta informació, es representen les 

mitjanes aritmètiques de cada grup (ESO i Batxillerat) a les gràfiques de respostes 

quantitatives. 

Així mateix, pel que fa al mètode d’associació lliure de paraules, s’observa -a la taula 3 i 

4- la imatge que tenen els adolescents de 4rt d’ESO respecta les drogues, tenint com a 
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primera opció l’esment de diferents tipus de substàncies (alcohol, tabac, cànnabis, 

cocaïna, etc.), sigui perquè les consumeixen i/o perquè n’han sentit a parlar; seguit 

dels comportaments derivats de l’addicció (necessitat, rehabilitació, abús, etc.) i la 

capacitat d’influència social (família, amics, famosos, etc.). A més a més, amb un valor 

de 46, es veu la importància que se li dóna a la festa relacionada amb el consum de 

substàncies tòxiques (vacances, festival, discoteca, etc.)  

En segon pla es troben les formes de consumir cada substància, els problemes que 

aquestes ocasionen i els efectes que provoquen mentre s’està consumint dita 

substància.  

A la cua i per tant, menys important pels adolescents, s’observa que amb un valor de 

22, els estats i emocions que pot tenir la persona consumidora seran negatius; se’ls 

etiquetarà amb diferents sobrenoms tant pels consumidors com pels distribuïdors 

(yonki, perroflauta, camell, mafia, etc.) i finalment pensen quins estris necessiten per 

la substància a consumir (grinder, paper, filtres, etc.) i a on la consumiran (carrer, casa, 

etc.). Queden descartades per poca menció, els estats i emocions positives que les 

drogues poden ocasionar i la presència dels mitjans de comunicació com a factor 

influenciador de consum per l’adolescent.    

 
 
 
 

4RT ESO  

CATEGORIES VALOR 

Substàncies 266 

Addicció 76 

Influència 47 

Festa 46 

Formes consum 40 

Problemes 38 

Efectes drogues 26 

Estats/emocions negatives 22 

Etiqueta persona consumidora 22 

Persones distribuïdores droga 20 

Estris 16 

Llocs 15 

Estats/emocions positives 12 

Mitjans comunicació 3 

Taula 1
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Taula 2 

En referència a les respostes obtingudes pels adolescents de Batxillerat, es pot veure –

a la taula 5 i 6-  una notable diferència respecta les de 4rt d’ESO, però així i tot, queda 

com a primera opció la menció de diferents substàncies tòxiques amb un valor de 160. 

Seguit dels efectes que aquestes poden provocar i els problemes que generen a les 

persones consumidores, interpretant doncs, que amb un any de diferència els 

adolescents són més conscients del perill a què s’exposa la persona quant flirteja amb 

les drogues.  

Seguidament es posicionen les formes de consum, la festa i els estris que s’utilitzen per 

al consum, és a dir, coneixen més maneres de consumir que els participants de 4rt 

d’ESO, les consumeixen o saben que es consumeixen més en l’àmbit de la festa i tenen 

clars els estris a utilitzar.  

Deixen a la cua els estats i emocions positives i negatives, però amb la diferència que 

els adolescents de Batxillerat anteposen les positives envers els estudiants de 4rt 

d’ESO que prioritzen les negatives. L’addicció i la influència queda novament molt per 

sota que les respostes de l’altre grup.  
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Finalment coincideixen mínimament entre els dos grups, les categories de lloc, 

persones distribuïdores de droga i etiqueta de persona consumidora en últimes 

posicions.   

 

BATXILLERAT 

 CATEGORIES VALOR 

Substàncies 160 

Efectes drogues 99 

Problemes 88 

Formes consum 66 

Festa 61 

Estris 43 

Estats/emocions positives 34 

Addicció  32 

Estats/emocions negatives 27 

Influència 26 

Llocs 17 

Persones distribuïdores droga 16 

Etiqueta persona consumidora 15 
Taula 3

 

 

Taula 4 

Les conclusions que se n’extreuen són les diferències notòries que hi ha amb un any de 

diferència respecta la imatge que l’adolescent pot tenir sobre les drogues. Pel que fa 

als més grans de l’ESO segons sembla que temptegen el terreny a partir de la 

informació que els hi arriba i el mínim consum que hagin pogut realitzar i/o observar, 

ja que els valors estan més repartits entre la majoria de categories. En canvi els 

adolescents de Batxillerat, demostren un estil de resposta més conscienciat i/o 

informat a causa dels valors que se n’obtenen i, per tant, es concentren més en 

categories específiques.  
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En referència a la segona part del qüestionari, les preguntes estil test, s’observa 

gràficament els resultats de tres preguntes amb resposta gradual (gens, poc intermedi, 

bastant i molt) de les quals s’analitza a continuació els valors i diferències entre les 

respostes de cada grup.  

Pel que fa a la primera pregunta (taula 7): en el teu espai d’oci quant de temps 

dediques a... s’observen uns resultats molt igualats entre quedar amb els amics i estar 

amb la família per ambdós grups, seguit de quedar-se a casa i dormir. Es troben 

diferències amb la categoria sortir de festa, ja que l’ESO marca un valor de 2,35 i 

Batxillerat un 3,03; considerats així els més desiguals.  

Aquesta gràfica el que mostra doncs, és que l’àmbit sociofamiliar és primordial al 

temps lliure de l’adolescent, amb qui passa més estona i comparteix més moments. 

 

 

Taula 5 

Segons la pregunta 3 del qüestionari (taula 8), a quina edat creus que es comença a 

consumir? es pot analitzar com la majoria de participants, tant de l’ESO com de 

Batxillerat, col·loquen la primera edat de consum entre els 14 i 16 anys. Tot i això, 

s’observa una gran varietat d’opinions respecta la pregunta però dins d’una 

homogeneïtat, ja que els dos grups mostren opcions de resposta semblants amb cada 

franja d’edat. És a dir, abans dels 12 anys és el primer consum només per un 1,7% dels 

participants, de 12 a 14 anys està entre 25 i 36,7%, de 16 a 18 anys es torna a igualar 
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en respostes amb un 18,3% i finalment a partir dels 18 anys, ningú ha respost l’opció 

de tenir el primer consum de drogues.   

 

 

 

 

 

 

Quant a la pregunta quatre (taula 9), per què creus que es comença a consumir? Torna 

a posicionar-se com a primera opció els amics, interpretant així el primer consum de 

substàncies tòxiques per la influència social, més destacat però per l’ESO, sumant-li la 

categoria d’incitació/obligació que pot provenir dels amics. Sense oblidar la curiositat, 

que es posiciona en segona opció amb un valor de 3,56 per l’ESO i 3,50 per Batxillerat.  

És alarmant també observar que els problemes personals es posicionin en tercera 

opció, amb un valor de 3,14 per l’ESO i 3,17 per Batxillerat interpretant que associen el 

consum de substàncies tòxiques com un refugi dels problemes personals que pugui 

tenir un adolescent.  

No es pot obviar tampoc el fàcil accés que aquests diuen que es té a l’hora de 

consumir, tenint en compte que estem parlant d’una franja d’edat majoritàriament de 

menors, és a dir, que aquest accés s’interpreta que prové de l’acció de facilitació de 

substàncies tòxiques que un adult fa envers el menor demandant.  

Pel que fa al resultat de 2,61 i 2,55 de la categoria consum de familiars, es pot 

interpretar que els adolescents fan referència al consum diari i/o puntual que es pot 

portar a terme pels seus familiars, és a dir, l’alcohol que es beu per les celebracions, els 

familiars fumadors de tabac i/o cànnabis que ho fan d’una manera normalitzada 
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davant del menor, etc. S’ha de tenir present que tant els familiars com els amics són 

dos pilars fonamentals per l’adolescent, ja que tal com s’ha explicat al marc teòric 

estan en una fase de transició i per tant, realitzen certs aprenentatges per imitació.   

 

Taula 7 

Referent a l’última pregunta d’opció múltiple (taula 10): per què creus que les persones 

continuen consumint drogues?, tant l’ESO com Batxillerat han respost com a primera 

opció l’addicció, en segon lloc altre cop la influència dels amics per ambdós grups i la 

diversió en tercera posició. És a dir, que el consum continuat de substàncies tòxiques 

és perquè el cos ja fa demandes i ho considera com una necessitat; aquesta necessitat 

es podria interpretar que es pot portar a terme amb els amics i a la vegada per passar 

una bona estona amb aquests.  

A l’hora de relacionar-se i combatre la vergonya també s’associa amb el consum 

continuat, ja que podem interpretar que es pot portar a terme de festa i per tant, 

l’adolescent busca l’embriaguesa per ampliar les seves relacions interpersonals d’una 

manera més fàcil i desinhibida, ja que sense aquest consum potser no es veuria capaç 

de fer-ho per por al ridícul i/o al què diran.   
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Taula 8 

Quant a la primera pregunta de resposta si/no (taula 11), s’observen notòries 

diferències entre les respostes de l’ESO i les de Batxillerat. Pel que fa els que si reben 

informació sobre els riscos de consum de drogues per part de la família, a l’ESO es veu 

una diferència del 63,4% envers els que no la reben, és a dir, la majoria disposen 

d’informació sobre el consum. Pel que fan les dades de Batxillerat, no existeix tanta 

diferenciació entre els que si reben informació amb els que no, ja que aquesta és d’un 

30% entre les dues. Tot i això, es pot dir que entre els diferents cursos, són informats 

dels riscos de consum de drogues per part de les famílies. 
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Tanmateix, en referència a la informació que reben des de l’Institut (taula 12), 

s’observen dades confuses, ja que segons els alumnes d’ESO, la majoria afirma que 

reben aquesta informació per part de la institució, però un 18,3% no ho té clar. En el 

cas de Batxillerat, la meitat de les respostes són afirmatives i l’altra meitat són 

negatives, la qual cosa fa pensar que si afectivament reben aquesta informació, no 

s’està fent de la millor manera a causa dels dubtes que plasmen els alumnes quan se’ls 

pregunta per aquesta informació. 

 

 

 

 

 

 

Per últim, la majoria d’alumnes que han realitzat l’enquesta, responen a la pregunta 

coneixes o tens informació sobre els efectes negatius de les drogues? (taula 13) que sí 

en disposen. Pel que fa l’ESO, un 98,3% diu que sí i només un 1,7% diu que no. Quant a 

Batxillerat, es pot comparar que hi ha més alumnes que no tenen aquests 

coneixements amb un 11,7% envers l’ESO, però amb un 88,3% són adolescents 

informats respecta el tema. 
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CONCLUSIONS  

Una vegada esmentats els resultats extrets de les 120 enquestes realitzades, es pot 

argumentar com a conclusió que la majoria dels adolescents de l’Institut La 

Presentació, d’Arenys de Mar, Barcelona, afirmen que tenen coneixements respecta 

els efectes negatius de les drogues, ja sigui per la informació que pot venir donada de 

les famílies, l’Institut i/o coneixements personals.  

Segons els participants el primer consum és entre els 14 i 16 anys a causa del consum 

de l’àmbit social que els envolta i la curiositat d’un mateix, el qual serà continuat, 

segons els adolescents, a causa de l’addicció a aquestes substàncies i a la vegada per la 

influència de certes amistats.  

Tanmateix cal esmentar que els participants que han fet possible aquest estudi a 

través del format d’associació lliure de paraules dels qüestionaris, han facilitar 

respostes de primera mà en quant el primer que els passa pel cap quan es parla de 

drogues; destacant per majoria l’enumeració de diferents substàncies tòxiques que 

coneixen i/o n’han sentit a parlar, els efectes i problemes que aquestes poden 

provocar a la persona, els llocs i espais que se solen consumir i, la influència de l’àmbit 

sociofamiliar incitador al consum per l’adolescent.  

Segons aquestes dades i la informació obtinguda dels diferents autors esmentats en el 

marc teòric, s’ha pogut conformar una idea general sobre els coneixements que els 

adolescents disposen respecta els factors de risc de consum i a la vegada la imatge que 

tenen envers aquestes.  

Pel que fa als factors de risc, el consum familiar és un percentatge a valorar, ja que els 

adolescents el consideren com un factor d’inici de consum, ja sigui tal com diu Pino, I. 

& Suárez, R. (2008) per la història familiar relacionada amb les drogues, models de 

consum quotidià, permissivitat en el consum, problemes de gestió i implicació familiar, 

manca d’afecte i comunicació i, estils educatius extrems.  

Quant a l’àmbit social, el consideren el primer factor de risc de consum a 

l’adolescència, ja que com es valora en algunes qüestions i segons Pino, I. & Suárez, R. 
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(2008), agrupar-se i relacionar-se amb amistats consumidores i que rebutgin la feina, 

els estudis i l’oci constructiu afecte a l’adolescent de manera negativa, ja que aquest es 

posiciona en un estat de vulnerabilitat i, per tant, d’influència davant d’aquesta pressió 

social. 

També s’ha pogut observar la influència dels factors de risc de l’entorn, com la 

disponibilitat de drogues que existeix per aquests adolescents majoritàriament menors 

quedant com a tercera opció a la pregunta de per què es comença a consumir.    

Referent a la imatge que tenen sobre les drogues, cal esmentar que majoritàriament 

els fa respecta els efectes negatius que els hi poden causar el consum d’aquestes però 

contradictòriament no els és suficient per abandonar el consum esporàdic i social que 

realitzen durant l’espai d’oci nocturn i juntament amb les amistats, ja que busquen 

l’efecte immediat que provoca la droga per desinhibir-se i aleshores, relacionar-se amb 

altres persones.   

  



Grau Educació Social – Facultat d’Educació i Psicologia 
La imatge de les drogues a l’adolescència 

24 

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Alfonso, P., Huedo-Medina, T. & Espada, J. (2009). Factores de riesgo predictores del 

patrón de consumo de drogas durante la adolescencia. Anales de psicología, 25 

(2), 330-338. 

Altarriba, F. (2008). ¿Por qué beben? Adolescentes y alcohol: claves para comprender a 

tus hijos. Barcelona: Ceac. 

Cazalla-Luna, N. & Molero, D. (2013). Revisión teórica sobre el autoconcepto y su 

importancia en la adolescencia. Revista Electrónica de Investigación y Docencia 

(REID), 10, 43-64. Consultat 31 març 2019, des de 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/991 

Funes, J. (2005). El mundo de los adolescentes: propuestas para observar y 

comprender. Educació Social, 29, 1-19. 

Funes, J. (2010). 9 Ideas clave: Educar en la adolescencia. Barcelona: Graó.  

Generalitat de Catalunya. (2017). Ciutadania: Drogues. Consultat 14 maig 2019, des de 

http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/que_podeu_fer_per_prevenir/  

Knoll, L. J., Magis-Weinberg, L., Speekenbrink, M., & Blakemore, S.-J. (2015). Social 

Influence on Risk Perception During Adolescence. Psychological Science, 26(5), 

583–592. https://doi.org/10.1177/0956797615569578 

Moreno, A. (2007). La adolescencia. (1ª ed.). Barcelona: UOC.  

Moreno, A., & del Barrio, C. (2000). La experiencia adolescente: a la búsqueda de un 

lugar en el mundo. (1ª ed.). Buenos Aires: Aique. 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/991
http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/que_podeu_fer_per_prevenir/
https://doi.org/10.1177/0956797615569578


Grau Educació Social – Facultat d’Educació i Psicologia 
La imatge de les drogues a l’adolescència 

25 

 

Oliva, A. (2003). Adolescencia en España a principios del siglo XXI. Fundación Infancia y 

Aprendizaje: Cultura y Educación, 15 (4), 373-383. 

Pino, I. & Suárez, R. (2008). Treu-li les drogues del cap: idees pràctiques per a pares 

preocupats. Barcelona: Columna.  

Pons, X. (2004). El autoconcepto en la adolescencia: evaluación, factorización y análisis 

estructural. Revista de humanidades, 10, 135-154. 

Soldevilla, A. & Bartroli, M. (2010). Promoció de la salut a l'adolescència a través de 

l'activitat física. Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona. 

 

  



Grau Educació Social – Facultat d’Educació i Psicologia 
La imatge de les drogues a l’adolescència 

26 

 

REVISTA DE PUBLICACIÓ ARTICLE 

 Revista Cuadernos de Investigación en juventud 

o Extensió màxima de 6.000 paraules amb resum i referències 

bibliogràfiques incloses.  

o Les referències bibliogràfiques es presenten al final del text i per ordre 

alfabètic d’autors seguint el format de citació APA.  

o http://investigacionenjuventud.org/?page_id=8  

 

 

 

http://investigacionenjuventud.org/?page_id=8

