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PRESENTACIÓ DEL TREBALL
● A partir d'un article en que s'explicava una mesura 

del govern per reduir el consum de begudes 
ensucrades, els alumnes de primer d'ESO hem  fet 
una enquesta sobre aquestes begudes. Hem 
preguntat la freqüència amb la que els nois i noies 
de la nostra edat  beuen aquestes begudes, quines 
marques són més consumides i si creuen que els 
adolescents som conscient de  les conseqüències 
de beure'n. A partir dels resultats obtinguts farem 
una gràfica on veurem amb més precisió els 
resultats, i finalment els analitzarem. El nostre 
objectiu és aprendre sobre el consum que fem els 
alumnes d'aquests tipus de begudes.



  

L'ARTICLE



  

PREGUNTES
Del qüestionari de 8 preguntes hem triat les preguntes 4 i 8:

● 1 (4): Amb quina freqüència prens aquest tipus de begudes?

- de 2 a la setmana : 16              de 2 a 4: 8              + de 4 a la setmana: 10

2 (8): Si alguna d'aquestes begudes la tens prohibida, però els teus 
companys et conviden, la provaries?

Si: 15                                          No: 17                                         No ho sé:2



  

GRÀFICS
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GRÀFICS

Si No No ho sé
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 ANÀLISI DELS RESULTATS
● Pregunta 4: Amb quina freqüència prens aquest tipus de begudes? 

 -  Resultats de la pregunta (16 persones beuen menys de 2 begudes ensucrades a la  
setmana, 8 en beuen entre 2 i 4 a la setmana i 10 en beuen més de 4 a la setmana) Les 
persones que han respost que beuen més de quatre begudes ensucrades representen el 
29% dels alumnes, i els que en beuen menys de dos representen el 47%, i l'entremig 
representa el 23%. Hem analitzat que majoritàriament els alumnes de 1r A i 1r B d' ESO 
prenen o moltes o poques begudes ensucrades, i el nombre que estan en un entremig 
de moltes i poques és bastant reduït. La majoria són els que en prenen menys de 2 a la 
setmana, i podríem dir que en general el consum de begudes ensucrades entre els 
alumnes que han respost és moderat. 

● Pregunta 8: Si alguna d'aquestes begudes la tens prohibida però els teus companys et 
conviden, la provaries?

 - Els resultats són bastant igualats entre el Sí i el No (15 persones diuen que sí, 17 
persones que no, i dos no estan segures del que respondrien).Per tant, el 44% de les 
classes diria que sí, el 50% diria que no i el 6% no n'estaria segura. Això vol dir que la 
meitat de la classe seria prudent i diria que no, i una mica menys de la meitat seria 
imprudent i diria que si. Hi hauria 2 que no n'estarien segurs. Així doncs, podem dir que 
la meitat dels alumnes de les classes seria prudent i recta i no en provaria i l'altra cediria. 
 



  

CONCLUSIONS DE L'ESTUDI
Vist els resultats de les dos classes, creiem que es podria reduir 
el consum de begudes encara més si des de ben petits 
evitéssim aquest tipus de begudes i ens acostuméssim a beure 
més aigua i/o sucs naturals de fruita.
Les begudes ensucrades provoquen que el cos s'acostumi més 
a beure'n. El sucre que porten provoquen una mena d'addicció 
perquè a més no treuen la set i sobretot engreixa.

També, molts adolescents són o no a vegades conscients del 
que beuen, perquè a part de que les begudes portin sucre, 
porten altres substàncies que són dolentes per l'organisme. 
Alguns també proven altres begudes que els seus pares no 
volen que begui el seu fill, i altres adolescents que no proven o 
que no ho saben si provar-ho, doncs pensen que si no ho proven 
no seran tan valorats pels seus companys.
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