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RESUM 

● Introducció: L'alcoholisme i el binge drinking són pràctiques de risc per la salut 

que es troben esteses i normalitzades entre els adolescents i poden portar 

greus conseqüències en la salut present i futura, amb una correcta prevenció 

se'n poden evitar. 

● Objectius: Prevenir el consum abusiu d'alcohol en adolescents de 12 a 14 

anys a través d'un programa d'educació per la salut a les xarxes socials. 

● Metodologia: L'activitat principal d'aquest programa girarà entorn del disseny 

d'una campanya de divulgació sobre l'alcohol i els seus efectes a la xarxa social 

tiktok. La campanya es veurà reflectida en un perfil d'en aquesta xarxa social 

que estarà creada juntament amb els adolescents i on és publicarà un vídeo 

per cada sessió que es realitzi. 

● Reflexió: Com a infermers tenim la responsabilitat d'educar a la població de 

qualsevol edat perquè tingui eines i informació per poder mantenir una bona 

salut present i futura. 

● Paraules clau: educació per la salut, binge drinking, alcohol, adolescents, 

intervenció i xarxes socials. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RESUME 
 

● Introduction: Alcoholism and binge driking are common health risks that are 

widespread and common among adolescents and can have serious 

consequences for present and future health, and with proper prevention can be 

avoided. . 

● Objectives: Prevent alcohol abuse in adolescents between the ages of 12 and 

14 through a health education program on social media. 

● Methodology: The main activity of this program will be focused around the 

design of an awareness campaign on alcohol and its effects on the social 

network tiktok. The campaign will be reflected in a profile on this social network 

that will be created together with teenagers and where it will publish a video for 

each session that is held. 

● Reflection: As nurses, we have a responsibility to educate people of all ages 

so that they have the tools and information to maintain good present and future 

health. 

● Keywords: health education, binge drinking, alcohol, teens, intervention and 

social media. 
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1.INTRODUCCIÓ 

Actualment, l'alcohol és la droga més consumida entre la població, el 2019/2020 un 

63% de la població havia consumit alcohol el darrer mes. És també la segona 

substància més consumida de manera diària després del tabac, prop d'un 9% de la 

població beu alcohol diàriament. (1). 

A aquesta droga se li atribueixen un total de més de 15.000 mil morts a l'any a 

Espanya. Tres de cada quatre morts, són en homes i un 55,7% són prematures, és a 

dir en persones menors de setanta-cinc anys. És el quart factor de risc de pèrdua de 

salut (és a dir de pèrdua d'anys de vida i pèrdua d'anys sense discapacitat). Així 

mateix, és el causant de prop d'un 40% de les urgències atribuïdes al consum de 

drogues. A més, el 5,2% de la població d'entre 15 i 64 anys presenta un patró de 

consum de risc. El nombre de consumidors de risc és inversament proporcional a 

l'edat d'aquests, sent la franja d'edat entre 15 i 24 anys els qui presenten una major 

prevalença. (1) 

Igual que en els majors d'edat, l'alcohol és la droga més habitualment presa entre els 

adolescents (14-18 anys), més de la meitat dels estudiants d'educació secundària, en 

concret un 44,5% reconeixen que s'han emborratxat en el darrere any. I prop d'un 

24,3% en l'últim mes. (1,2) 

De les diferents modalitats de consum existents, les més perilloses són els consums 

diaris o setmanals elevats, les intoxicacions etíliques agudes i el binge drinking. 

Aquest últim és el més comú en estudiants, ja que més de la meitat, un 55,5% dels 

que reconeixent haver begut en el darrer mes ho ha fet a través del binge drinking i 

un 42,6% ho ha fet emboraxant-se, aquesta xifra és la més alta dels últims vuit anys 

i que se situa per sobre de la mitjana europea de consum. 

Aquest fet a més de provocar conseqüències en el desenvolupament neurològic i 

fisiològic dels joves, provoca conductes de risc derivades del consum: un 2,7% dels 

estudiants reconeixen haver conduït sobre els efectes de l'alcohol, un 17,2% haver-hi 

viatjat d'acompanyant, un 16,2% declara haver-se vist implicat en baralles i un 30,6% 

haver realitzat conductes sexuals de risc. (1,2) 

Tot i aquestes dades, l'alcohol encara és la droga més socialment acceptada, molt 

més que altres drogues legals com el tabac, posant tot això en evidència la necessitat 

d'establir i reforçar programes d'educació sanitària sobre l'alcohol, dirigits a joves pels 

qui les conseqüències del seu consum són encara més perjudicials. 
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1.1. Marc teòric: alcoholisme i binge drinking 

1.1.1. Alcohol  

 
L'alcohol és una substància incolora, que provoca una depressió del sistema nerviós 

central i fa que s'inhibeixin les funcions cerebrals. 

Aquesta droga presenta capacitat de provocar dependència i afecta l'autocontrol de 

les persones provocant eufòria i desinhibició. (3,4) 

Es consumeix en forma de begudes alcohòliques que estan compostes a partir de 

l'etanol, però que poden ser de tipus fermentat o de tipus destil·lat. 

Les fermentades són aquelles elaborades a partir de la fermentació d'un producte 

natural com són el raïm o la civada, i que ens donen com a resultat begudes com el 

vi o la cervesa respectivament. Aquestes begudes contenen entre un 1% i un 15% 

d'alcohol pur, del total de la beguda. 

Per contra, les destil·lades són aquelles que s'obtenen quan se sotmet a les begudes 

anteriors a un procés de destil·lació, en són exemples la ginebra, el whisky, el ron o 

el vodka. La graduació en aquest cas es força major, ja que el percentatge d'alcohol 

que conten és major al 15%. (3,4,5). 

1.1.2. Alcoholisme 

 
L'alcoholisme és una malaltia mental que es caracteritza per una dependència física 

i psíquica a l'alcohol, on es genera a més una tolerància a aquest. (6) 

Es considera que una persona té un consum de risc quan se superen els 140 grams 

setmanals en dones i els 280 grams setmanals en homes. Tanmateix, un consum de 

risc es considera també quan aquest es consumeix en situacions que puguin suposar 

un perill i unes conseqüències afegides tot i no superar aquestes quantitats diàries. 

Aquests serien els casos com: consumir durant la conducció d'un vehicle o maquinària 

perillosa, en situacions d'embaràs o lactància o amb la ingesta de grans quantitats en 

un temps curt, com en el cas del binge drinking. (6,7,8) 

 1.1. 3.  Binge drinking  

El binge drinking és una tipologia de consum de risc que es caracteritza per la ingesta 

de cinc o  més begudes destil·lades, cerveses o copes (quatre en el cas de les dones) 
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en dos o menys hores. Això provoca una concentració en sang igual o superior a 0,08 

mg/dl. (9,2) 

El binge drinking presenta una incidència inversament proporcional a l'edat, és, per 

tant, un dels més estesos en joves i sobretot en adolescents. El 2021, el 28% dels 

alumnes de secundària d'entre 14 i 18 anys van realitzar aquest consum els últims 

trenta dies previs a ser enquestats (2). Encara que aquest consum es trobi 

lleugerament inferior en relació amb l'any 2018 que era d'un 32%, segueixen unes 

xifres elevades (10).  

1.2.Epidemiologia, edat d’inici i diferències de gènere 
 

En l'actualitat, l'alcohol és també la droga més consumida entre els estudiants de 14 

a 18 anys, un 70% d'aquests ha pres alcohol l'últim any, i més de la meitat n'ha begut 

en els darrers trenta dies. A més, en referència a l'últim mes, un 23% ha sofert una 

borratxera i un 28% ha realitzat binge drinking. (2) 

L'edat d'inici en el consum d'alcohol se situa de mitja als catorze anys, i un any més 

tard als 15 anys se situa la mitja d'inici de consum setmanal (1,2). 

En relació amb el consum excessiu, sobre un 40% dels alumnes de secundària s'han 

emborratxat l'últim any i gairebé un 24% ho ha fet en l'últim mes. La mitjana d'edat en 

què es produeix la primera intoxicació etílica és els 14,7 anys, dada que es troba molt 

popera a l'edat d'inici de consum i ens indica que els adolescents que s'inicien en el 

consum d'alcohol o fan en forma de borratxera o binge drinking. En el cas d'aquest 

últim, més de la meitat (52,6%) dels adolescents que van beure alcohol els darrers 

trenta dies ho van fer en forma de binge drinking. Aproximadament, un 25% dels 

adolescents de catorze anys ha experimentat una borratxera, als 15 anys aquest 

percentatge augmenta fins a un 37% i als 16 anys augmenta fins, més d'un 50% 

(53,4%). I als 18 anys aquesta prevalença arriba fins a més del 70% (1,2). 

Les dades reflecteixen, per tant, que s'està davant d'un consum precoç i excessiu. 

Observem també que les noies adolescents tendeixen a consumir més que els nois, 

tant si comparem les dades de consum dels darrers trenta dies, com del darrer any. 

Elles, també reconeixent haver-se emborratxat més, independentment de l'edat en la 

qual ens fixem i presenten una major prevalença de binge drinking (1,2). 
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1.3.Conseqüències i alteració fisiològica en adolescents 

 

L'alcohol a més de ser una substància que provoca dependència, és un dels principals 

factors de risc causant múltiples malalties cardiovasculars, hepàtiques, 

neuropsiquiàtriques i de transmissió sexual. També s'ha demostrat relació amb certs 

tipus de càncer com boca, còlon, fetge, pàncrees, etc. 

Tanmateix, quan es parla de conseqüències, s'ha de tenir en compte els efectes en 

l'àmbit social, com els danys a altres persones sigui per accidents de tràfic o violència, 

per tant és un problema que afecta a tota la població directa o indirectament (1). 

En adolescents a més per la seva vulnerabilitat a escala social i pel seu estat de 

desenvolupament, sobretot a escala cerebral, aquestes conseqüències perjudicials 

encara són més. L'alcohol i en especial consums de risc com el binge drinking, 

provoquen un rendiment més baix en processos cognitius com l'atenció i la memòria. 

Són sovint els causants d'accidents de cotxe, violència de parella i agressions 

sexuals, embarassos no desitjats, depressió i suïcidi, així com altres malalties mentals 

(9,11). 

Pel que fa concretament al binge drinking, alguns estudis relacionen la seva pràctica 

amb un augment del risc de suïcidi (12).  Així com, altres alteracions de la personalitat 

i el desenvolupament cerebral, com l'agressivitat, l'impulsivitat i  altres funcions 

cognitives com la memòria o la capacitat de concentració (9,11,13,14). 

També incrementa la prevalença de consum d'altres drogues com el tabac i la 

marihuana en realitzar binge drinking (15,16). Alguns estudis han vist com la pràctica 

reiterada de binge drinking és un factor que afavoreix l'atur en joves (17). Com és 

evident binge drinking pot provocar intoxicacions etíliques. 

A més, de totes aquelles pràctiques i riscos que també els trobem en el consum 

d'alcohol  de manera general (9,11). 

1.4. Xarxes socials i alcohol 

Les xarxes socials són una de les eines a les quals més recorrem tant per oci com 

per recerca d'informació. I els adolescents són de les poblacions que més ús en fan 

especialment amb referència a l'oci. Un 95% dels adolescents d'entre 10 i 15 anys ha 

fet un ús de la xarxa en els darrers tres mesos (18). És tant aquest temps d'ús, que 

allò que veuen a les xarxes acaba interferint en la manera en la qual es comporten i 

en certes decisions que prenen. 
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En relació amb l'alcohol s'ha observat en estudiants que, en primer lloc, les 

publicacions a xarxes relacionades amb l'alcohol, siguin fotos directament bevent o 

havent begut o bé fotos de begudes alcohòliques, són les que més m'agrades tenen 

i les que més veuen la resta d'estudiants. A més s'ha vist que donar-li m'agrada o 

veure una publicació relacionada amb el consum d'alcohol està directament relacionat 

amb el seu consum, en especial el mateix dia que es veu la publicació. 

Per tant, és molt important que es reforcin bones conductes i bones publicacions en 

xarxes per evitar contribuir en el consum d'alcohol (19). 

1.5.Importància de l’educació per la salut 

 

Molts dels problemes de salut que tenim actualment, requereixen diferents estratègies 

d'abordatge, que van des de tractar el problema quan aquest ja existeix fins a intentar 

evitar que aquest aparegui mitjançant la prevenció. 

Una forma de prevenció és l'educació per la salut, basada en augmentar els 

coneixements i educar a la població per a què aquesta tingui les eines suficients per 

prendre decisions que beneficiïn al màxim possible la seva salut present i futura. 

Mitjançant programes d'educació per la salut es poden aconseguir canvis importants 

en els hàbits de vida. Aquests programes poden anar dirigits tant en l'àmbit individual, 

com grupal o poblacional (20,21). 

L'educació per la salut té com a objectiu assolir que les persones tinguin els 

coneixements i les habilitats necessàries per mantenir i millorar la pròpia salut. Són 

totes aquelles accions que poden realitzar els mateixos pacients. Per tant, és una de 

les eines més útils i econòmiques per evitar l'aparició de problemes de salut (22). 

Com a infermers, una de les tasques és justament aquesta la d'educar en la 

prevenció. 

L'etapa de l'adolescència és de major vulnerabilitat a l'hora d'adquirir conductes de 

risc, és per això que és essencial que com a professionals de la salut, proporcionem 

coneixements per evitar-les i aconseguir així adults més saludables. 

Una d'aquestes conductes de risc, és el consum d'alcohol, que suposa un important 

afer de salut pels adolescents. Com ja s'ha mencionat, l'alcohol és una droga legal i 

l'ús de la qual està normalitzat en la nostra societat, és per això que es considera 

essencial proporcionar educació per a la salut adequada per aconseguir prevenir 

aquestes conductes en aquesta etapa i en les futures. 
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Parlant concretament de binge drinking, s'ha demostrat que la realització d'aquesta 

conducta en l'adolescència pot provocar alcoholisme en l'etapa adulta, i és per això 

que es justifica encara més específicament en aquesta conducta l'ús l'educació per la 

salut per aconseguir prevenir-la (23). 
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2. MÈTODES 

 

Per poder obtenir dades oficials sobre consum d'alcohol i altres drogues en 

adolescents, s'ha consultat: El plan nacional sobre drogas, del govern espanyol que 

inclou les enquestes oficials sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari en tota 

Espanya. Concretament, s'han usat les dades procedents de les enquestes del 2018 

i de l'informe extret pel propi govern espanyol sobre el consum d'alcohol del 2021 (3). 

Com a fonts oficials, també s'ha consultat l'agència de salut pública de Catalunya. 

Pel que fa a l'ús de les xarxes socials l'any 2021 un 68,7% dels adolescents d'entre 

10 i 15 anys disposaven d'un mòbil un 95,1% havien fet ús d'una tauleta o similar en 

els 3 últims mesos i un 97,5% havien accedit a l'internet en els últims tres mesos. Per 

tant, es conclou el gran ús que fan de les xarxes, els adolescents (18). 

Per obtenir informació sobre programes d'educació per a la salut sobre l'alcohol on 

s'utilitzessin les xarxes socials, s'ha realitzat una recerca a Pubmed. Les paraules clau 

fetes servir han estat: health education, binge drinking, alcohol, teen*, intervention i 

social media. Amb aquests conceptes, s'han trobat un total de 18 resultats entre el 

2012 i el 2022. 

Després de la revisió de la literatura aconseguida en la cerca, s'ha trobat evidència 

que posa de manifest que l'ús d'algunes intervencions són efectives per provocar un 

canvi de comportament i reduir el consum d'alcohol en forma de binge drinking en 

adolescents. 

Una de les formes d'intervenció trobades, és l'ús d'un videojoc on els usuaris poden 

interactuar alhora que aprenen sobre aquesta droga i es troben dins del joc amb 

situacions produïdes per l'alcohol i les seves conseqüències, aquesta intervenció va 

ser efectiva per reduir el consum d'alcohol entre adolescents de 14 a 19 anys i gairebé 

un 70% dels enquestats estaven satisfets amb l'aplicació (24,25). 

Altres articles mostren també que una intervenció focalitzada quan hi ha un canvi de 

transició vital, com el pas de l'escola a l'ESO o de l'institut a la universitat, és molt més 

efectiva. A més mostren l'eficàcia de la teoria del comportament planificat en aquests 

punts vitals per disminuir l'abús d'alcohol (26,27). 

Una altra de les formes mitjançant les quals podem arribar als joves són les xarxes 

socials, i així ho posa de manifest una intervenció realitza a joves entre 19 i 25 anys 

que fumaven i havien realitzat un episodi de binge drinking l'últim mes. A ells se'ls va 
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sotmetre a la visualització de publicacions de Facebook adaptades i creades per 

provocar un canvi de comportament, i els resultats van ser força concloents (28). 

A més, en aquesta línia d'investigació, una revisió sistemàtica, enfocada en les xarxes 

socials i la influència que tenen aquestes en el consum d'alcohol en joves i 

adolescents, posa de manifest que les xarxes socials poden influir molt en el 

comportament dels adolescents. Mostra com les publicacions que es pengen a les 

xarxes socials relacionades amb l'alcohol provoquen dos factors. Per una banda, són 

molt més populars, amb més "m'agrada", més comentaris i més clics. I, per una altra 

banda, aquells usuaris que les visualitzen, consumeixen més alcohol, del que 

consumirien si no ho haguessin vist. La mateixa revisió assenyala que les xarxes 

socials poden ser utilitzades en programes d'educació sanitària i prevenció (19). 

 

Amb la revisió de la literatura científica i tenint en compte les estadístiques de consum 

d'alcohol i ús de xarxes socials, es pot justificar la creació d'un programa d'educació 

per la salut dirigit a adolescents de primer i segon d'ESO (entre 12 i 14 anys) sobre el 

consum d'alcohol fent servir les xarxes socials. 

 

Aquest el programa, es desenvoluparà basant-se en el model PIDICE dels autors 

Costa i Lopèz (2008) (29).  Aquest model pretén provocar un canvi en el 

comportament de la persona i que passi a comportar-se de manera saludable, promou 

les pràctiques de salut i redueix les pràctiques de risc. 

Tot això s'aconsegueix mitjançant una planificació estructurada en diferents fases, 

aquestes fases, són les corresponents a les inicials de PIDICE. 

La primera fase és la Preparar, en aquesta fase s'analitzen les necessitats de la 

població. La següent és la d'Identificar, aquesta es realitza mitjançant la investigació 

dels recursos i problemes de salut de la població, així com les pràctiques de risc. 

També en ella s'estableixen els objectius conductuals del programa de salut. La 

tercera fase és la de DI-senyar el programa tenint en compte les variables i condicions 

ambientals i personals que intervinguin en aquelles pràctiques no saludables o de risc 

que es vol modificar. La pròxima fase s'anomena fase de C-anvi i és la fase en la qual 

el professional planificador no participa activament sinó que és manté al marge 

intentar modificar l'activitat perquè es dugui a terme de la millor manera possible. 

L'última fase és la de E-valuació, i es tracta d'analitzar els resultats per veure si la 

intervenció a set efectiva i sobretot quins aspectes hem de millorar (29). 
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Aquest model ha estat escollit per ser el que més s'adapta a les característiques 

buscades per aquest projecte d'educació per la salut. 
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3. DISSENY DEL PROGRAMA 

3.1. Anàlisis de la realitat 

Actualment, l'ús de les xarxes socials està molt estès en els adolescents, utilitzen 

internet com una eina de cerca d'informació i de diversió. Per tant, en aquest sentit és 

una bona oportunitat aprofitar l'ús que fan de les xarxes com una eina d'educació per 

la salut. 

L'alcohol és la droga més consumida entre els adolescents i també la més socialment 

acceptada. A Catalunya la mitja del consum d'alcohol es situa en 13,9 anys i la mitja 

espanyola als 14 anys (2). Per tant, les intervencions que es puguin realitzar, han 

d'iniciar-se abans i/o en aquesta edat per tal de poder evitar l'aparició de 

conseqüències derivades del seu consum. 

A més segons s'ha pogut constatar en la recerca duta a terme l'ús d'algunes 

intervencions en forma d'educació per la salut és efectiu per reduir el consum d'alcohol 

i el binge drinking així com les seves futures conseqüències. S'han pogut veure 

intervencions realitzades a través de l'ús de videojocs com a forma d'aprendre sobre 

l'alcohol i les seves conseqüències. Així com, articles que mostraven que les xarxes 

socials eren una bona forma d'arribar als joves. Les publicacions que contenien temes 

relacionats amb el consum d'alcohol són populars a les xarxes i aquestes tenen un 

impacte negatiu en el comportament els adolescents (19,24,25,28). 

És per tot això que el programa d'educació per la salut d'aquest treball va dirigit a 

adolescents d'entre 12 i 14 anys, dels cursos de primer i segon d'ESO i es portarà a 

terme a través de la creació d'un perfil de divulgació a Tiktok. 

3. 2. Objectius 

 
● El principal objectiu és prevenir el consum abusiu d'alcohol en adolescents de 

12 a 14 anys a través d'un programa d'educació per la salut a les xarxes 

socials. 

●  Els objectius específics són: 

- Conscienciar a un grup d'adolescents de 12 a 14 anys sobre els efectes 

nocius de l'alcohol. 

- Educar a un grup d'adolescents de 12 a 14 anys sobre els riscs del 

consum abusiu d'alcohol específicament del binge drinking.  
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3.3. Activitats i recursos 

 

L'activitat principal d'aquest programa girarà entorn del disseny d'una campanya de 

divulgació sobre l'alcohol i els seus efectes a la xarxa social Tiktok. 

La campanya es veurà reflectida en un perfil en aquesta xarxa social que estarà 

creada juntament amb els adolescents i on es publicarà un vídeo per cada sessió que 

es realitzi. Totes les sessions constaran de dues parts principals. La part teòrica on 

l'equip d'infermeria realitzarà una presentació dels continguts de la sessió, per 

permetre'ls aprendre els principals conceptes, i poder portar a terme correctament la 

part pràctica. Aquesta consistirà en la divisió del grup en grups més petits per poder 

portar a cap els vídeos curts animats i crear el perfil a la xarxa social. 

L'activitat es farà amb adolescents d'entre 12 i 14 anys que correspon als cursos 

escolars de primer i segon de l'ESO en un institut de Lleida. 

Les sessions i els recursos necessaris per a la realització d'aquesta es recullen més 

extensament en les taules següents: 

 

Taula 1:Primera sessió. Alcohol i binge drinking 

Títol  Alcohol i binge drinking 

Contingut teòric En primer lloc, es presentarà l'activitat i es 

passarà un qüestionari preintervenció en 

forma de Kahoot per saber els 

coneixements que tenen els adolescents 

prèviament a la intervenció. 

A continuació es descriuran els 

conceptes: d'alcohol, tipus de begudes 

alcohòliques, alcoholisme i binge drinking 

Contingut pràctic Suport i dinamització en grups de menys 

estudiants per dur a terme la creació del 

perfil a la xarxa social. 

L'infermer/a juntament amb els 

adolescents duran a terme una pluja 

d'idees per poder busca un nom, una 
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capçalera i una foto pel perfil de la xarxa. 

A continuació l'infermer/a els orientarà en 

la creació d'un vídeo curt i animat a 

manera d'introducció i de presentació en 

el acabat de crear perfil. 

Temps de la sessió   1 hora i 30 minuts 

Objectius  Conscienciar al grup d’adolescents sobre 

els efectes nocius de l’alcohol 

Recursos materials - Una aula espaiosa  

- Cadires  per tots els alumnes 

- Taules 

- Un ordinador  

- Un projector  

- Tres tauletes electròniques o 

mòbils 

Recursos humans  3  infermers/es 

Avaluació  En totes les sessions s’avaluarà de forma 

qualitativa la sessió mitjançant els 

següents indicadors:  

- Nombre d’assistens al principi de la 

sessió 

- Nombre d’assistens al final de la 

sessió 

- Preguntes orals sobre l’opinió dels 

asssitents. 
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Taula 2: Segona sessió, Que li passa al meu cos quan bec alcohol? 

 

Títol Que  li passa al meu cos quan bec 

alcohol? 

Contingut teòric Explicació de les conseqüències que té 

l'alcohol en el nostre organisme, des de les 

més immediates i que es donen en 

consums petits fins a les conseqüències a 

llarg termini i aquelles que es donen en 

consumir la substància de manera 

abussiva..  

Contingut pràctic Creació d'un vídeo curt sobre els efectes 

nocius del consum abusiu d'alcohol, on la 

infermera dinamitzar-la i solucionarà 

aquelles preguntes i dubtes que puguin 

tenir sobre els continguts explicats i la 

creació del propi vídeo. 

Temps de la sessió   1 hora i 30 minuts 

Objectius  - Conscienciar a un grup 

d'adolescents de 12 a 14 anys 

sobre els efectes nocius de l'alcohol 

. 

- Educar a un grup d'adolescents de 

12 a 14 anys sobre els riscs del 

consum abusiu d'alcohol 

específicament del binge drinking. 

Recursos materials - Una aula espaiosa  

- Cadires  per tots els alumnes 

- Taules 

- Un ordinador  
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- Un projector  

- Tres tauletes electròniques o 

mòbils 

Recursos humans  3  infermeres 

Avaluació  En totes les sessions s’avaluarà de forma 

qualitativa la sessió mitjançant els 

següents indicadors:  

- Nombre d’assistens al principi de la 

sessió 

- Nombre d’assistens al final de la 

sessió 

- Preguntes orals sobre l’opinió dels 

asssitents. 

 

 

Taula 3:  Tercera sessió. Per què bec alcohol? Mites i realitats sobre el consum 

d’alcohol? 

 

Títol Per què bec alcohol? Mites i realitats 

sobre el consum d’alcohol?  

Contingut teòric Sessió dinàmica en la qual els 

adolescents exposaran els motius pels 

quals beuen alcohol, quines 

conseqüències positives té per ells 

consumir aquesta substància. Alhora els 

infermers/es contrastaran i qualificaran 

aquests "beneficis" com a mites o com a 

realitats científicament comprovades. 

Contingut pràctic S'animarà i es guiarà als adolescents en la 

creació d'un vídeo curt explicant alguns 
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mites que tenien sobre l'alcohol per poder 

ajudar i compartir el coneixement amb 

altres adolescents de la xarxa. 

Temps de la sessió   1 hora i 30 minuts 

Objectius  - Conscienciar a un grup 

d'adolescents de 12 a 14 anys 

sobre els efectes nocius de 

l'alcohol . 

- Educar a un grup d'adolescents de 

12 a 14 anys sobre els riscs del 

consum abusiu d'alcohol 

específicament del binge drinking. 

Recursos materials - Una aula espaiosa  

- Cadires  per tots els alumnes 

- Taules 

- Un ordinador  

- Un projector  

- Tres tauletes electròniques o 

mòbils 

Recursos humans  3  infermeres  

Avaluació  En totes les sessions s’avaluarà de forma 

qualitativa la sessió mitjançant els 

següents indicadors:  

- Nombre d’assistens al principi de la 

sessió 

- Nombre d’assistens al final de la 

sessió 

- Preguntes orals sobre l’opinió dels 

asssitents. 
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Taula 4: 4a sessió. Cloenda 

 

Títol Cloenda 

Contingut teòric S'iniciarà la sessió realitzant el mateix 

qüestionari en forma de Kahoot que es va 

realitzar a l'inici de la primera sessió. Al 

final de la sessió es passarà un 

qüestionari de satisfacció per valorar 

l'acollida de les sessions. 

Contingut pràctic Els adolescents exposaran per grups a la 

resta de grup els seus perfils creats i els 

mateixos votaran el millor. 

Temps de la sessió   1 hora i 30 min 

Objectius  - Conscienciar a un grup 

d'adolescents de 12 a 14 anys 

sobre els efectes nocius de 

l'alcohol . 

- Educar a un grup d'adolescents de 

12 a 14 anys sobre els riscs del 

consum abusiu d'alcohol 

específicament del binge drinking. 

Recursos materials - Una aula espaiosa  

- Cadires  per tots els alumnes 

- Taules 

- Un ordinador  

- Un projector  

- Tres tauletes electròniques o 

mòbils 

Recursos humans  3  infermeres  
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Avaluació  En totes les sessions s’avaluarà de forma 

qualitativa la sessió mitjançant els 

següents indicadors:  

- Nombre d’assistens al principi de la 

sessió 

- Nombre d’assistens al final de la 

sessió 

- Preguntes orals sobre l’opinió dels 

asssitents. 

3.4. Avaluació 

 
L'avaluació de la intervenció es dividirà en dues parts i, per tant, tres variables 

diferents a avaluar. 

Per una banda, es realitzarà un test preintervenció sobre els coneixements dels 

adolescents sobre l'alcohol, aquest mateix test es farà postintervenció per valorar així 

l'augment de coneixements i conscienciar sobre els efectes nocius de l'alcohol i el 

consum abusiu d'alcohol, un dels objectius del programa. D'aquesta manera, es podrà 

objectiva la utilitat d'aquesta intervenció i compliments dels objectius. 

Per una altra banda, es durà a terme un qüestionari per avaluar la satisfacció dels 

adolescents amb el programa i la intervenció per poder valorar aspectes a millorar i 

l'acollida de la intervenció. 

3.5. Implementació i posada en pràctica 

 
La intervenció ha estat dissenyada per a poder-la posar en pràctica a un centre 

d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Concretament destinada a adolescents 

entre 12 i 14 anys que correspon als cursos escolars de primer i segon de l'ESO en 

un institut de Lleida. És per aquest motiu que el primer que es farà per poder-la posar 

en pràctica, es contactarà amb els equips directius dels centres per poder coordinar 

com i quan es realitzaran les sessions. També es parlarà la forma en la qual es poden 

duu a termes les sessions, i si es poden dur a terme en hores lectives per l'alumnat, 

com poden ser les hores de tutoria. Si aquesta opció no és possible es parlarà amb 
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el centre i es coordinarà per organitzar-ho a manera d'activitat extracurricular per 

aquells alumnes interessats. 

Per contactar amb el centre se'ls escriurà un correu electrònic i a continuació es fixarà 

una reunió per poder detallar qualsevol aspecte de la intervenció i valorar els recursos 

materials dels quals disposa el centre. En qualsevol cas se'ls donarà la informació 

necessària perquè puguin captar i informar els adolescents sobre el programa. 

3.6. Cronograma 

 
L’inici del programa educatiu es començarà a crear durant els mesos d’estiu coincidint 

amb les vacances escolars. I el contacte amb els centres educatius i la realització de 

les sessions es durà a terme durant el curs escolar.  
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3.7. Aspectes ètics i  legals 

 
Com tota intervenció infermera, aquest programa d'educació sanitària segueix els 

principis bioètics de beneficència (provocar el bé als pacients), no-maleficència (no 

fer el mal), autonomia (respectar la voluntat i les decisions dels pacients) i justícia 

(respectant la igualtat de tothom i la no discriminació). Així com, també és molt 

important moralment legalment la preservació de la intimitat. 

A més en termes legals, la intervenció ha estat desenvolupada en el marc de la llei 

41/2002 del 14 de novembre que fa referència a la regulació dels drets i obligacions 

dels pacients, així com de la seva confidencialitat. També, d'acord amb la Ley 

Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, es demanarà el consentiment informat per tal de poder 

realitzar fotografies i vídeos als assistents i usar aquests continguts per la creació del 

perfil. 

Així com, tenint en compte que els assistents seran menors d'edat és sol·licitarà el 

consentiment firmat als pares o tutors legals, als mateixos participants i al 

Departament d'Educació, per tal que avalin la realització del projecte. 
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4. LIMITACIONS 

 
La principal limitació del projecte pot ocorre durant la implementació del programa, en 

la fase en la qual s'establirà el contacte amb el centre educatiu. 

Una possibilitat existent és que al centre educatiu no li encaixi el projecte, sigui pel 

seu programa educatiu o valors. En aquest cas, es durà a terme una correcta 

explicació als professionals educatius, sobre la importància de l'educació per la salut 

i en especial del requeriment pels adolescents d'una bona formació sobre les 

conseqüències de l'alcohol, se'ls dirà com amb el programa educatiu es poden evitar 

presents i futurs problemes als joves, en especial problemes de salut. 

En cas que el programa es dugui a terme a manera d'activitat extracurricular, la 

principal limitació serà que als adolescents els interessi la intervenció i en vulguin 

formar part. És per això que per solucionar-ho s'utilitzaran títols i cartells atractius, per 

incentivar-los. 

Un altre factor a tenir en compte és el de la continuïtat, en aquest cas podria ser que 

un cop captats els adolescents interessats, a aquests no els hi resulti prou atractiva 

la primera sessió per a continuar acudint a les següents els que ocasionaria una 

davallada progressiva de participants. En aquest sentit, sabent que els adolescents 

són un grup de població molt influenciable pel grup, pot passar si a alguns no els 

agrada el programa influenciïn a la resta. És per això que sempre després de cada 

sessió es preguntarà els punts forts i dèbils i es faran millores sota petició dels 

adolescents, per la següent activitat. 
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5. REFLEXIÓ D’APRENENTATGE 

 
El present treball m'ha permès profunditza alhora que descobrir la magnitud d'un 

problema de salut tan comú com ho és l'abús d'alcohol. Quan vaig començar a fer el 

treball no tenia molts dels coneixements específics, les dades i les intervencions 

realitzades, per poder valorar la magnitud d'aquest. 

Veient això, t'adones de la gran responsabilitat que tenim com a professionals 

d'infermeria, d'educar als futurs adults en hàbits saludables i minimització de riscos. 

He comprovat que no calen grans infraestructures per poder crear programes que 

puguin ser efectius, a les nostres mans està fer entendre que allò que la societat 

normalitza no és sempre el més saludable. Com a infermers hem de treballar en la 

prevenció de les conductes abusives i vetllar perquè la població sigui tan sana com 

sigui possible. 

M'agradaria que en un futur es poguessin duu a terme programes com el dissenyat 

per aconseguir canvis de comportament en els adolescents d'una manera dinàmica 

per ells. 
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7. ANNEXOS 

7.1. Annex 1. Qüestionari de satisfacció 
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7.2. Annex 2.  Qüestionari (kahoot)  pre/postintervenció 
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