
Análise das respostas da enquisa de hábitos saudables

1.-Cantas comidas fas ao día?

Entre as comidas que os rapaces fan cada día, o almorzo permanece estable en todos os
grupos de idade e sen diferenzas significativas entre rapaces e rapazas. A comida de
media  mañá  diminúe  significativamente  coa  idade  en  ambos  sexos  e,  a  medida  que
medran, tamén diminúe o número de merendas, especialmente a partires dos 15 anos. O
xantar e a cea son comidas habituais entre todo o alumnado.

2.- Que almorzas polas mañás? 

A maior parte do alumnado almorza antes de vir a clase. Chama a atención un consumo
de café que aumenta coa idade en ambos sexos, a partires dos 15 anos, son elas as que
máis o consomen. O consumo de froita pola mañá é moderado entre rapaces e rapazas
de todos os grupos de idade. 

3.- Que comes a media mañá?
A medida que medran,  pódese apreciar un aumento significativo de rapaces que non
consomen nada a media mañá, cremos que pode deberse a que merendar resta unha
parte  importante  do tempo de xogo,  nuns períodos de lecer  que non superan os  20
minutos. As nenas comen máis a media mañá sobre todo ate os 15, o que concorda co
feito  de  que  tamén  son  elas  as  que  menos  participan  das  actividades  deportivas.  A
partires dos 15 merendan en número similar, o que tamén coincide co feito de que moitos
dos rapaces abandonan a práctica deportiva.

4.- Que comes ao xantar? 
No que respecta ao xantar non existen diferenzas significativas nin entre grupos de idade
nin por sexo. A maior parte do alumnado xanta na casa e seguindo una dieta variada e
equilibrada na que o aporte proteico o proporcionan a carne e o peixe e, os hidratos de
carbono, a pasta e as patacas.

5.- Que merendas? 
Nas merendas obsérvase que, a medida que medran, aumenta o número de alumnos que
deixa  esta  comida  de  media  tarde  en  ámbolos  dous  sexos.  Está  práctica  está  máis
estendida entre os rapaces ca entre as rapazas da mesma idade. Entre os que merendan,
o que máis consomen son bocadillos e froita, aínda que a bolería industrial  é un dos
alimentos  escollidos  por  unha  porcentaxe  significativa  do  alumnado.  O  consumo  de
bolería  experimenta  unha  evolución  inversa  en  ambos  sexos:  mentres  entre  rapazas
diminúe o seu consumo coa idade entre rapaces aumenta. As lambetadas  tamén están
presentes nas merendas de rapaces e rapazas de todas as idades.

6.- Que ceas? 
Nas composición das ceas non existen diferenzas significativas nin por idades nin por
sexos; en tódolos casos son moi variadas.



7. Comes lambetadas? 

A maior parte do alumnado consome lambetadas, pero son unha porcentaxe baixa os que
as consomen a diario. En tódolos grupos de idade destaca que hai máis rapaces que
rapazas que non as consomen nunca.

8. Comes 5 pezas de froita/verdura ao día? 

Destaca que unha porcentaxe significativa do alumnado entorno ao 30% non consome a
ración recomendada de 5 pezas de froita/verdura ao día. A porcentaxe de rapazas que si
o cumpre é baixa, con respecto ao que sería desexable, pero se mantén nos diferentes
grupos de idade. No caso dos rapaces redúcese drásticamente a partires dos 12 anos.



9.- Pensas que a túa dieta é equilibrada? 

A maior parte do alumnado cre que a súa dieta é equilibrada, aínda que, está percepción
positiva baixa considerablemente conforme aumenta a idade en ámbolos dous sexos.
Esta tendencia confírmase, o número de alumnos que consideran que a súa dieta non é
saudable aumenta coa idade.

10.- Cando lavas as mans? 
Á hora de comprobar hábitos de hixiene, preguntámoslle ao alumnado se lava as mans en
diferentes situacións. A maioría lavan as mans antes de cada comida, redúcese un pouco
o número deles que as lavan logo de ir ao aseo. Algúns alumnos recoñecen non lavalas
nunca de xeito específico, algo que acontece con máis frecuencia entre os rapaces de
todas as idades ca entre as rapazas.

11.- Cando lavas os dentes? 
Sobre  o  90% das rapazas afirma lavar  os  dentes  despois  de  cada comida,  entre  os
rapaces esta práctica está menos estendida, acadando o 70-80%. É significativo o feito de
que só entre os rapaces de tódalas idades hai algún que di non lavar os dentes nunca.



12.- Cantas veces te duchas por semana? 

Ducharse é un hábito que se afianza coa idade en todo o alumnado. A maior parte deles
dúchanse ou tódolos días ou tres ou catro veces á semana.

13.- Cantas horas dormes normalmente?

No que  se  refire  ás  horas  diarias  de  sono  obsérvase  que,  en  ámbolos  dous  sexos,
comezan durmindo máis de 8 horas e conforme medran pasan a durmir entre 6 e 8 horas.
Chama a atención que una parte significativa do alumnado de ambos sexos e pertencente



a  tódolos  grupos  de  idade  durme  menos  de  6  horas.  Recoñecen  deitarse  tarde  por
diversas causas: televisión, xogos de ordenador, redes sociais, exames…

14.- En xeral, dirías que a túa saúde é:

Con  respecto  á  percepción  do  estado  de  saúde  propio,  a  maior  parte  do  alumnado
considera que a súa saúde é boa ou moi boa. Apréciase como a medida que medran,
aumenta o número deles que pasa a considerala só boa. A porcentaxe de alumnos que
considera ter una mala saúde en ningún caso supera o 5%.

15.- Con que frecuencia vas ao médico?  

Acudir ao médico é un costume máis estendido entre as rapazas que entre os rapaces; as



de menor idade cumpren coa revisión anual e a medida que medran van cunha maior
frecuencia por atoparse mal. Unha porcentaxe moi baixa asegura non acudir nunca ao
médico. Entre os rapaces ir ao médico cando están enfermos e a opción máis sinalada,
en todos os grupos de idade. 

16.- Que substancias das seguintes son drogas?

Cabe destacar que o 28% dos rapaces de entre 11 e 12 anos consideran que o tabaco
non é unha droga. No resto dos tramos de idade tan só entre o 20 e o 10% consideran
que o tabaco non é unha droga. É dicir, apréciase unha tendencia crecente a considerar o
tabaco coma unha droga a medida que aumenta a idade en ámbolos dous sexos.

Cremos que é importante subliñar que os rapaces son máis propensos a considerar o
tabaco coma unha droga que as rapazas.

Con respecto ao alcohol tamén se aprecia un incremento da súa percepción coma droga
a medida que aumenta a idade nos dous sexos. 
Pese a esta evolución positiva, o 40% dos rapaces de 11-12 anos, o 30,8% dos que teñen
entre 13 e 15, e o 11,5% dos que teñen máis de 15 anos, non cosideran o alcohol coma
unha  droga.  No  tocante  ás  rapazas,  a  evolución  das  porcentaxes  na  concepción  do
alcohol coma unha substancia de efectos inocuos sobre o organismo é: 26,7% , 19,6% e
6,5% nos respectivos tramos de idade.

O alumnado é  contundente á hora de considerar a marihuana e o hachís coma drogas.
Porcentaxes en torno ao 100% en todos os tramos de idade para a marihuana e nun
rango entre o 86% e o 100% para o hachís.

17.- Por que cres que a xente comeza a consumir drogas?

Subliñar  que  a  medida  que  avanzamos  na  idade  a  resposta  “ganas  de  novas
experiencias” gana puntos porcentuais, chegando a un 87,8% entre os rapaces de máis
de 15 anos . A resposta “ pola presión do grupo” foi escollida nunha porcentaxe sempre
superior ao 75%, chegando a ser sinalada polo 91,7% dos rapaces entre 11 e 12 anos,
mentres que a resposta “esquecer  problemas”  foi  escollida sempre nunha porcentaxe
superior ao 55%. A percepción do alumnado achéganos pistas acerca dos porqués e das
excusas que atopan para fumar.

18.-  Sinala  cales  das  seguintes  situacións  suporían  un  problema  de  saúde  ou
doutro tipo.

Das  respostas  efectuadas  sobre  esta  cuestión,  queremos  destacar  que  en  todos  os
tramos de idade e independentemente do sexo, sempre máis do 30% dos alumnos/as
consideran que “fumar ocasionalmente” non suporía un problema nin de saúde nin doutro
tipo, chegando a porcentaxes arredor do 70% nos maiores de 15 anos. Esta tendencia a
considerar  que  non  suporía  un  problema  de  saúde  ou  doutro  tipo  a  medida  que
avanzamos en  idade,  tamén se  aprecia  con  respecto  a  “fumar  marihuana  ou  hachís
ocasionalmente”.

Con respecto ao pensamento entre o alumnado de que “consumir 5 ou 6 cañas na fin de
semana” non suporía ningún tipo de problema de saúde nin doutro tipo, as porcentaxes,
por sexos e idade son:
A medida que aumenta a idade as rapazas son máis conscientes dos problemas de saúde



que pode ocasionar o consumo de 5 ou 6 cañas a fin de semana, mentres que entre os
rapaces acontece o contrario.

Finalmente, destacamos que os alumnos pensan que “consumir ocasionalmente pastillas”
non  suporía  problemas de saúde nin  doutro  tipo  nos  seguintes  pesos  porcentuais.  A
medida que aumenta a idade, as rapazas son máis conscientes dos problemas de saúde
que pode ocasionar  o consumo ocasional  de pastillas,  mentres que entre os rapaces
acontece o contrario.

19) Con respecto ao tabaco: 

Á vista dos gráficos, apréciase unha clara tendencia a entrar en contacto co tabaco a
medida que avanza a idade, así como o aumento da porcentaxe de alumnos que afirman
fumar a diario, sobre todo entre os rapaces.



20) Con respecto ao alcohol (cañas/copas):    

O número de alumnos que non probou o alcohol redúcese coa idade en ámbolos dous
sexos. Mentres que entre as rapazas máis novas a alternativa a non probar o alcohol é
tan  só  probalo  pero  non  consumilo,  entre  os  rapaces  atópanse  as  demais  opcións.
Preocupa  especialmente  o  feito  de  que  entre  os  rapaces  máis  novos,  haxa  unha
porcentaxe pequena que afirma consumilo a diario. Confírmase o feito de que a medida
que medran aumenta o seu contacto co alcohol, sobre todo unha inxesta ocasional do
mesmo.

21) Con respecto aos porros:  



Tamén nesta ocasión son os rapaces máis novos os que primeiro entran en contacto cos
porros. A tendencia é a mesma nos dous sexos, a medida que medran aumenta o número
de alumnos/as que os probaron, pero, afortunadamente, a frecuencia de consumo é moi
baixa salvo entre os rapaces de máis de 15 anos que superan o 10%.

22) Con respecto ás drogas de deseño (“pastillas”): 

Seguindo coa tendencia observada nos porros, tamén neste caso entre o alumnado máis
novo, só os rapaces afirman ter probado as pastillas.  Pero neste caso dubidamos da
veracidade deste dato posto que o alumnado de máis idade asegura que non resulta nada
doado adquirilas. 

En  calquera  caso,  dos  datos  da  enquisa  dedúcese  que  das  drogas  consultadas,  as
pastillas son as menos consumidas cunha porcentaxe que non supera o 3% nun consumo
ocasional en ámbolos dous sexos.

Pódese acceder aos resultados da enquisa na seguinte ligazón: Análise datos.

https://docs.google.com/forms/d/1VRzdzDJB_ii8D7tSd9QwErf5A_UFC_UpDdd3d4eMW_M/viewanalytics

