
 
Idea Inicial 

 

Com a hipòtesi de partida, vam determinar que tan a Wisconsin com a Catalunya, el fet de mantenir uns hàbits saludables (fer 

esport, no fumar i no beure) aporten beneficis a la vida en general i per tan, també tenen influència en els resultats acadèmics. 

També vàrem establir que el fet de fumar pot influir igual que el fet de beure en els resultats acadèmics. Tot i així, creiem que els 

que millors resultats obtenen són aquells estudiants que ni fumen, ni beuen i que fan esport amb una certa regularitat. 

 

 
El procés d’elaboració 

 

Avui en dia hi ha vàries maneres de realitzar una enquesta. Les més utilitzades són: en persona, per telèfon, via correu electrònic o via 

xarxes socials. 

Catalunya: 

Vam optar per fer servir les xarxes socials per tal d’arribar més fàcilment a més estudiants. 

Primer de tot vam crear una enquesta a través de Google Drive a la que s’accedia per internet i s’havia de respondre online. Un cop creada 

l’enquesta va ser relativament fàcil arribar a molts estudiants ja que és molt habitual per ells connectar-se a aquestes xarxes socials. Al 

principi vam penjar l’enllaç de l’enquesta en grups prèviament creats d’amics, companys i coneguts, en els quals els demanàvem que 

omplissin el formulari. Al veure que, pel nombre d’enquestats que volíem assolir, no teníem un volum suficient,  vàrem ampliar l’àmbit de 

l’enquesta utilitzant els contactes dels nostres amics. Finalment, després de haver repassat els resultats de les enquestes vam poder 

extreure una mostra de 600 resultats vàlids representants de la tipologia d’estudiants que cercàvem. 

Wisconsin: 

In Wisconsin we did it different. In Pittsville, the students have a lot of classes via laptops or computers, so we asked the principal if 

we could visit the different classes, explain the reason why we were doing the survey and ask them to do it. Only a few decided not 

to take it. In order to extend the survey, we sent the questionnaire to other schools inside Wood County (Wisconsin), with the 

support of some of the teachers. Even though we tried to get about 1000 students, we felt short in our goal. After deleting those that 

were not well fulfilled, we got around 600 answers for the survey. As we had the same number of answers for both surveys, we 

decided that this was a reasonable size for the sample of our field work. 

 
Conclusions, resultats de la recerca 
 

Els resultats de l’estudi mostren que tan a Catalunya com Wisconsin el consum d’alcohol i tabac augmenta amb l’edat. En el cas de 

Catalunya, el seu consum comença abans i és beu i/o fuma amb més freqüència, tot i que també la influència d’aquestes 

substàncies en els resultats disminueix amb el pas del temps. Podem concloure doncs que l’estudi indica que a Catalunya, quan es 

comença a beure i a fumar, l’efecte sobre les notes és notori, però aquest efecte es mitiga amb el pas del temps mentre que a 

EEUU la influència negativa d’aquests hàbits es manté. 
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