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Consum d’alcohol i família

Enquesta sobre el consum d'alcohol
A continuació trobem un qüestionari en què hi consten diverses preguntes totalment
anònimes, amb la finalitat d'extreure dades per a posteriorment poder realitzar un
estudi sobre el consum d'alcohol propi i familiar. Aquesta informació serà utilitzada per
a realitzar un Treball de Final de Grau.
El temps per a realitzar-lo no supera els 10 minuts.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
* Necessari
1. Sexe
Femení
Masculí

2. Quina edat tens? *

3. Has consumit alcohol en alguna ocasió? *
Sí
No
4. Has consumit alcohol en els últims 30 dies? *
Sí
No
5. A on has consumit alcohol en els últims 30 dies?
A casa, jo sol
Fora de casa, jo sol
A casa amb la meva família
A casa meva o a la d'uns amics/gues, amb les meves amistats
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En bars especialment barats amb amics o altre gent
En bars o pubs (normals) amb amics o altre gent
Al carrer amb amics o altre gent
En discoteques
En altres llocs
6. Quina quantitat d'alcohol sols beure al dia?
1 copa de vi, 1 quinto o 1 canya
1 mitjana o 1 got gran de vi
1 cigaló
1 copa de cava
1 vermut
1 combinat de licor o copa de licor
Altres:
7. T'has emborratxat alguna vegada? *
Sí
No
8. T'has emborratxat en els últims 30 dies? *
Sí
No
9. En cas d'haver près alcohol en alguna ocasió. A quina edat vas provar-lo?
Dels 10 als 12 anys
Dels 12 als 15 anys
Dels 15 als 18 anys
Més de 18 anys
10. Per què vas beure per primera vegada?
Oblidar
Evadir la rutina
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Perquè els meus amics bevien
Perquè em van incitar a fer-ho
Per desinhibir-me
Per lligar
Per sentir eufòria
Per sentir-me més fort
Per curiositat
11. En cas de que beguis alguna vegada o habitualment alcohol, quin és el motiu
principal pel qual ho fas?
Perquè sí
Per relaxar-me
Perquè m'agrada
Per timidesa
Perquè ho fan els altres
Per divertir-me
Per oblidar
Per relacionar-me millor amb els altres
Altres:
12. En cas de què no beguis alcohol mai, quin és el motiu principal?
Perquè és perjudicial per la salut
Pels seus efectes molests
Per si em pillen els meus pares
Perquè no ho necessito per passar-m'ho bé
Per la pèrdua de control que comporta
Pels accidents associats al seu consum
Altres:
13. Coneixes els efectes negatius de l'alcohol? *
En cas afirmatiu, senyala els més importants
14. Consideres que l'alcohol és una droga? Per què? *
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15. Els teus pares o familiars han begut alcohol en alguna ocasió? *
Sí
No
16. Quin tipus de begudes es consumeixen a la teva residència familiar?
Vi
Cervesa
Aperitius
Combinats
17. Quina quantitat aproximada d'alcohol solen beure els teus pares al dia?
1 copa de vi, 1 quinto o 1 canya
1 mitjana o 1 got gran de vi
1 cigaló
1 copa de cava
1 vermut
1 combinat de licor o copa de licor
Altres:
18. Per quines vies has rebut, principalment, informació sobre l'alcohol i altres
drogues? *
Pares i/o germans
Altres familiars
Amics
Professors
Medis de comunicació (TV, premsa, ràdio...)
Xerrades o cursos sobre el tema
Fullets i/o llibres
Persones relacionades amb el tema
Altres:
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19. Al llarg de la teva vida, quins dels següents problemes has tingut com a
conseqüència del consum de begudes alcohòliques?
Accidents (caigudes, cremades, accidents de tràfic...) pel que vas rebre atenció
mèdica
Un altre problema que va necessitar atenció mèdica
Detenció per la policia o les forces d'ordre públic
Faltar als estudis o feina un dia sencer o més temps
Empipaments, discussions o algun altre conflicte important sense agressió
Baralla o agressió física
Cap
20. Creus que s'hauria de prohibir la venta d'alcohol inclús a persones adultes i
penalitzar el seu consum?
Sí
No
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