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Enquesta FRESC

• L’Enquesta Factors de Risc en Estudiants de SeCundària (FRESC), de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, es realitza 

aproximadament cada 4 anys als centres educatius de la ciutat

• La població d’estudi és l’alumnat de 2n d’ESO (13-14 anys), 4t d’ESO (15-16 anys) i 2n de Batxillerat i 2n de Cicles 

Formatius de Grau Mig (CFGM) (17-19 anys) de Barcelona.

• El seu objectiu és conèixer els determinants, comportaments i actituds relacionades amb la salut de la població 

adolescent escolaritzada de la ciutat, així com les desigualtats socials en salut, per orientar i avaluar polítiques i 

intervencions adreçades a aquesta població.



Imatge corporal

Insatisfacció corporal  

Adolescents amb insatisfacció sobre el propi cos. Barcelona 2016-2021

• Gairebé el 60% dels i les adolescents 

declara insatisfacció amb la seva

imatge corporal:

o La insatisfacció és més elevada en 

les noies, sense diferències segons 

el nivell socioeconòmic del barri. 

Tendeix a disminuir amb l’edat

La insatisfacció amb la imatge corporal ha augmentat en ambdós sexes: 

en concret, un 11 punts percentuals en les noies i 19 en els nois

Com es mesura?



Discriminacions

Motius més freqüents de discriminació  

• Respecte al 2016, augmenta la discriminació per raó de 

sexe-gènere en les noies i es manté com la segona causa 

més freqüent. Tendeix a augmentar amb l’edat

• En els nois, la segona causa de discriminació és per origen 

o ètnia

L’aspecte físic és la principal causa de discriminació en ambdós sexes  (53%: en noies; 39%: en nois)

És més freqüent als barris socioeconòmicament desfavorits

Principals motius de discriminació en adolescents. Barcelona 2021



Salut mental i benestar 

Adolescents que declaren malestar emocional. Barcelona 2016-2021 

Malestar emocional

A més, el 16% de les noies declara sentir-se sovint sola

El sentiment de solitud entre les noies duplica al dels nois i és superior en barris desfavorits

• 4 de cada 10 noies declara malestar emocional i és més 

freqüent als barris de nivell socioeconòmic desfavorit 

o En ambdós sexes augmenta amb l’edat



Comportaments addictius i consums

Adolescents que han jugat amb diners, l’últim any. Barcelona 2021

Joc amb diners

• És més freqüent en els nois, sense diferències segons el nivell 

socioeconòmic del barri

• L’edat mitjana de començament del joc amb diners se situa en els 14 anys, 

en ambdós sexes

Un 6% dels nois declara realitzar un possible joc problemàtic.

El possible joc problemàtic es defineix per la necessitat de mentir per continuar jugant o bé d'apostar més i més diners en el joc.



Comportaments addictius i consums

Consum regular de tabac

Adolescents que fumen a diari o setmanalment. Barcelona 2004-2021

Continua la tendència decreixent del consum de tabac, sent més consistent entre els nois.

El consum regular de tabac és més alt en els barris de nivell socioeconòmic afavorit

Noies Nois



Comportaments addictius i consums

Consum d’alcohol
Adolescents que han consumit alcohol en els últims 30 dies. Barcelona 2012-2021

El consum d’alcohol disminueix, especialment en els nois i les noies de 2n de Batxillerat i 2n de CFGM

NoisNoies



Comportaments addictius i consums

Consum de cànnabis
Adolescents que han consumit cànnabis en els últims 30 dies. Barcelona 2004-2021

El consum de cànnabis mostra una tendència decreixent, sobretot en els nois, sense diferències segons nivell socioeconòmic

NoisNoies



Emergència climàtica

Adolescents que manifesten preocupació pel canvi climàtic. 
Barcelona 2021

Preocupació pel canvi climàtic Efecte negatiu del canvi climàtic

Hi ha més consciència climàtica entre les noies i és més alta als barris socioeconòmicament afavorits

7 de cada 10 adolescents considera que les seves accions poden contribuir a un món millor per a les futures generacions

Adolescents que opinen que el canvi climàtic té un efecte negatiu 
sobre les seves vides. Barcelona 2021



Entorn físic

Soroll

• En ambdós sexes, hi ha més percepció de soroll als barris 

socioeconòmicament afavorits

Adolescents que declaren que hi ha molt soroll en el seu trajecte escolar. Barcelona 2021

• Un 45% de l’alumnat adolescent declara que hi ha poca vegetació en 

el trajecte escolar. La percepció de verd és menor als barris afavorits

• Un 32% declara que hi ha molt de trànsit en el trajecte escolar



Web de visualització  de dades

• En aquest web es poden visualitzar els resultats segons àmbits temàtics i diferents eixos de desigualtat com: el sexe, 

l’edat, el nivell socioeconòmic, territori o el lloc de naixement de l’alumnat. 

• Mostra les dades en figures, mapes i taules i permet la descàrrega de la informació per poder ser incrustada en altres 

documents o en les xarxes socials.

https://www.aspb.cat/docs/fresc/

https://www.aspb.cat/docs/fresc/
https://www.aspb.cat/docs/fresc/
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