Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament
secundari a Espanya
ESTUDES 2014-2015
RESULTATS ILLES BALEARS

En aquest document es presenta informació relativa al consum, les percepcions
i les opinions de la població davant les drogues des de 1994 fins a 2014.
La font d’informació és l’Enquesta sobre l’ús de drogues en l’ensenyament
secundari a Espanya (ESTUDES).
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El patró de consum ha canviat. Ha passat de sortir per gaudir-ne a sortir per engatar-se. S’ha
imposat el model anglosaxó que implica beure molt i mesclat en molt poc temps.
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L’any 2014 aquesta mostra correspon a 20 centres educatius.
L’any 2014 aquesta mostra correspon a 20 centres educatius.
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Quant a l’edat mitjana en la qual els estudiants comencen a
consumir tabac, s’aprecia que la dispersió d’aquesta mitjana
entre les diferents comunitats autònomes és molt discreta.
L’edat mitjana d’inici en el consum de tabac es troba entre
13,5 anys registrats a Aragó i 14 anys obtinguts a Astúries,
Castella-la Manxa, Galícia o Ceuta. En totes les comunitats
transcorre menys d’un any entre el primer consum i
l’adquisició de l’hàbit de fumar cada dia.
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Galícia i Melilla són les autonomies en què hi ha el valor més
elevat (14,2 anys); en canvi a Aragó es comença a beure
alcohol en una edat més primerenca (13,4 anys).
Pel que fa a l’edat mitjana d’inici en el consum de cànnabis,
no s’observen diferències entre las comunitats, ja que la
mitjana més discreta se situa en 14,6 anys (registrada a les Illes
Baleares, Catalunya, País Basc o Ceuta) i la més elevat en 15,1
anys (observada a Andalusia, Castella i Lleó i Melilla).
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