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Justificació

Resultats

Investigar sobre quin con-

Els menors d’edat es veuen indefensos

Un cop passades les enquestes entre la

sum de tabac fan els pares

davant del fum ambiental, ja que la seva

població d’estudi, realitzar un anàlisi mit-

davant els fills.

exposició depèn de la voluntat dels

jançant l’estadística descriptiva de les

adults. L’exposició involuntària al fum pot

dades recollides.

afectar a la salut dels infants i dels ado-

Conclusions

lescents. Els pares i les mares fumadors

Comprovar si la hipòtesi és real, i a qui-

són conscients? Quina conducta i actitud

nes conclusions s’han arribat.

DESCRIPCIÓ
Crear una enquesta, utilitzar-la, fer un anàlisi quanti-

***

tatiu i desenvolupar unes

prenen respecte aquesta qüestió?

conclusions de l’estudi.

Objectiu

Suggeriment de preguntes per l’enquesta

Descobrir quin és el percentatge de pa-

Sexe, Professió ...

res i mares que fumen davant dels seus

A quina edat va començar a fumar?, Quantes

fills menors d’edat a les comarques giro-

cigarretes fuma en un dia laborable?, Quan-

nines.

tes cigarretes fuma un dia festiu?

Hipòtesi

A dintre de casa quan hi ha els fills

La majoria d’adults responsables de

1.

Fuma al balcó

pecte la salut dels menors,

l’educació dels menors d’edat, consci-

2.

Fuma amb les finestres obertes

potencialment, exposats al

ents del perjudici del fum del tabac en la

3.

No fuma en cap racó

fum de 2a mà.

salut d’aquests, eviten exposar-los al

Quan viatja en cotxe particular amb els fills

fum ambiental.

1.

No fuma

Grup d’estudi

2.

Obra les finestres quan fuma

Pares i mares fumadors dels alumnes de

Quan surt al carrer o està en ambients oberts

Suggeriment

1er d’ESO.

amb els fills

Agrairíem que féssiu arribar

Metodologia

1.

l’estudi a l’Oncolliga per tal

Cal crear una enquesta senzilla per es-

de sumar-lo al d’altres cen-

brinar quin és el costum dels pares fu-

2.

Vigila que el fum no vagi cap a ells

tres.

madors pel que fa a l’hàbit tabàquic du-

3.

S’absté de fumar

OBJECTIU
Reconèixer l'abús del consum de tabac.
Descobrir quina és la sensibilitat dels fumadors res-

rant el temps que estan amb els fills.

Fuma amb la seguretat que no molesta

