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Resum  
Volem descriure la prevalença de fumadors entre els professors de primària i 
secundària de les Illes Balears i analitzar la seva percepció com a model 
conductual respecte al tabaquisme per als alumnes. 
L’estudi descriptiu transversal inclou 36 centres escolars amb participació total 
de 828 professors.  
Un 22% de professors es declararen fumadors, encara que un 67% del total de 
professors  afirmà que una raó important per no fumar seria donar exemple als 
alumnes, manca compliment de la legislació vigent sobre l'ús del tabac en els 
centres docents. 
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Introducció 
El consum de tabac és un important factor de risc de malalties cròniques i de 
mortalitat evitable al nostre entorn. El major nombre de morts relacionades amb 
el tabaquisme es produeixen per malalties cardiovasculars, el càncer de pulmó 
i les malalties pulmonars cròniques (1). 
 
El problema del tabaquisme al nostre mitjà és molt important, Espanya és un 
dels  països d’Europa Occidental que conta amb un major percentatge de 
fumadors a la població general (2). 
 
Si ens centrem en les Illes Balears, el consum de tabac es situa en el 27%. Per 
illes, Eivissa presenta el major percentatge de consum amb un 33%, seguit de 
Mallorca 26% i Menorca 26%. Aquestes dades es venen a confirmar amb les 
dades obtingudes en la Enquesta de Salut de les Illes Balears 2007, on 
s’objectiva una prevalença de consum diari de tabac del 27% en majors de 15 
anys (33,7% en homes i 20,3% en dones), i per illes es demostra la mateixa 
tendència, una major prevalença a les Pitiüses, i menor a Menorca. En quant 
als joves (16 a 24 anys), la prevalença de consum diari és del 30%, apareixent 
més elevada en dones que en homes, baldament aquests darrers, tenien un 
consum diari major. L’edat mitjana d’inici del consum diari era de 17,5 anys, 
semblant  ambdós sexes (3).  
 
Els professors suposen un col·lectiu amb un paper essencial com a model de 
conducta en quan al hàbit tabàquic de la població general, i en particular, tenen 
un  paper primordial com a model conductual a les edats més vulnerables per 
l’adquisició d’hàbits de vida saludable, entre els que el consum de tabac és el 
principal(4,5). Si bé existeixen altres factors socials ambientals que també 
han demostrat una influència important en l’adquisició d’aquest hàbit. Entre els 
factors socials, a més del model de comportament que poden exercir el 
personal docent del centre escolar, tenim que destacar la influència del hàbit 
fumador dels pares i del entorn d’amics de qui s’envolten els adolescents. En 
quant als factors ambientals, trobem l’ambient escolar, el seguiment de les 
polítiques de prevenció i control del tabaquisme que es fa a cada un dels 
centres escolars, i el compliment de les normatives de “escola lliure de fum” de  
les distintes escoles (6-8). 
 
Existeix molt poca bibliografia al voltant l’hàbit tabàquic als professors, encara 
que  són moltes les hipòtesi existents sobre el paper que exerceix aquest 
col·lectiu damunt l’inici del consum de tabac en els joves. Un estudi recent de 
Dinamarca de l’any 2002 mostra que a les escoles on es permetia que els 
professores fumessin a l’exterior del recinte presentaven una major proporció 
d’adolescents fumadors. Aquestes dades es confirmaren posteriorment amb els 
resultats d’un estudi semblant realitzat a Quebec (9,10).  
 
Un estudi fet a tota Espanya, a l’any 1997, dirigit únicament als directors dels 
centres escolars on es va realitzar, indicà que un 7% dels professors fumaven 
habitualment davant dels seus alumnes; el percentatge global de professors 
que fumaven era del 30% i es va descriure una correlació significativa entre el 
percentatge de professors fumadors i el percentatge d’alumnes que havien 
provat el tabac alguna vegada (11). 
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Altres estudis més recents, no solament valoren l’existència d’influència del 
hàbit tabàquic dels professors sobre els adolescents, sinó també l’influència 
que poden tenir tots els treballadors dels centres escolars (administratius, 
conserges, personal de manteniment), el compliment de les normatives de 
restricció i control del consum de tabac als centres escolars, i les actituds dels 
treballadors (docents i no docents) i dels estudiants respecte al compliment de 
les polítiques de control. A un estudi sobre polítiques de control i prevalença de 
fumadors adolescents que es va realitzar a Gales l’any 2001, s’observa 
l’associació de la duresa de les polítiques de control i de les polítiques 
d’aplicació de les normatives sobre el consum de tabac en els centres escolars 
i la conducta dels alumnes quant al consum diari de tabac, sent menor el 
consum diari en els adolescents d’aquells centres amb polítiques ben 
dissenyades i escrites respecte a la resta de centres amb que es comparaven, 
que presentaven polítiques o normatives no molt clares, per no estar 
presentades per escrit, o en alguns casos perquè ni tan sols no existia 
normativa sobre el tema(12). 
 
Quant a polítiques de control i la valoració de les actituds dels professors 
respecte a la prohibició de fumar en els centres escolars i el compliment que es 
fa de aquesta normativa en el pas dels anys des de l’implantació d’aqueixes 
lleis, un estudi desenvolupat en diferents regions del món i que engloben zones 
de diferents continents (13), senyala que existeix una amplia heterogeneïtat en 
la prevalença del tabaquisme entre els treballadors dels centres escolars, amb 
zones de prevalença properes al 0% (Qatar) i altres zones on arribem a tenir 
prevalences altíssimes de fins el 46,6% (Bulgària). De la mateixa forma el 
percentatge de treballadors de centres escolars que han fumat alguna vegada 
a la escola, també es molt variable, i va des de l’1% al 44%. 
 
A l’estudi de Trinidad et Al. (14) s’observa una relació lineal entre el compliment 
de la prohibició de fumar per part dels treballadors dels col·legis i la prevalença 
de fumadors diaris entre la població escolar, sent aquesta relació 
extremadament variable, en funció de si el centre escolar és públic, privat o la 
regió és urbana o rural. Per altre banda, l’actitud concreta dels professors 
fumadors, afecta de manera important en la actitud dels estudiants 
consumidors habituals de tabac, ja que davant conductes de “relaxació” en el 
suport i/o en el compliment de la prohibició de fumar en el recinte escolar, els 
escolars fumadors racionalitzen la seva pròpia conducta per aquella que 
observen en els seus professors. Això, tanmateix, no s'observa en els escolars 
no fumadors que continuen recolzant, malgrat el comportament dels professors 
fumadors, els beneficis de la prohibició de fumar en l'entorn del centre escolar.  
 
En aquest mateix estudi, es realitza una avaluació del compliment i suport de 
les polítiques de control per al consum de tabac dels centres escolars de 
primària i secundària, i es va més enllà de l'anàlisi dels possibles factors que 
poden influir en l'inici i  en el consum habitual posterior de tabac en els 
adolescents: Diferencien aquells factors associats a tots els estudiants (no 
fumadors, fumadors ocasional, i fumadors) i els factors que amb significació 
estadística influeixen en els estudiants que en aquell moment ja són 
consumidors habituals. En tots els estudiants, els factors que amb major 
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significació destaquen són: totes aquelles maniobres de màrqueting de la 
indústria tabaquera, i la més important, la figura de fumador dels seus millors 
amics. D'altra banda, en els estudiants fumadors, el tercer factor amb 
associació significativa, és haver vist els seus professors fumar a l'escola 
(consum visible de tabac a l’escola). 
 
Quant al màrqueting de la indústria tabaquera, i sobretot després de l'entrada 
en vigor de la Llei 28/2005 en el seu articulat sobre la publicitat directa de tabac, 
a Espanya potser hem percebut un disminució de l’impacta de la publicitat 
directa damunt l’ús de tabac sobre tota la població, però farem una ressenya 
sobre una nova font de foment de l'ús del tabac que des d'altres països com els 
Estats Units o Anglaterra, amb normatives sobre publicitat anteriors i més 
estrictes, ens arriba referent a l'exposició que sobre la població adolescent es 
fa des de les pel·lícules de cinema, on de forma vistosa ja se'n va objectivar a 
2003 una augment de consum de tabac per part dels protagonistes, sobretot 
masculins, d'un 20 a un 25% (15). Així als Estats Units van intentar determinar 
la quantitat o nombre d'exposicions a imatges de consum de tabac que rebia la 
població adolescent entre 10 i 14 anys i valorar que possible paper o influència 
podia existir sobre el consum per part dels mateixos. En aquest estudi, van 
concloure, que encara que s'haurien de realitzar altres estudis sobre 
exposicions tant en televisió, DVD i altres formats audiovisuals, per la 
possibilitat de repetir l'exposició d'una mateixa imatge en diverses ocasions, 
s'haurien de controlar les esmentades exposicions per reduir-les i transmetre 
l’impacta personalitzat que determinats actors/actrius pel fet d'aparèixer com no 
fumadors en una pel·lícula poden suposar sobre la conducta dels adolescents. 
 
Així mateix, posteriorment, en aquest país es va realitzar un sistema de control 
de l'esmentada exposició similar al que es fa segons les escenes de sexe o 
violència, i s'assigna una categoria d'autoritzada per a determinada edat 
depenent del nombre d'imatges de consum de tabac que presenten. En aquest 
sentit, aquest any s'ha publicat un article on s'estima l'exposició a tabac per part 
dels adolescents britànics a les pel·lícules de cinema durant els anys del 2001 
al 2006, i ho compara amb la mateixa exposició durant aquell període en els 
adolescents americans (16). A causa de la clara relació dosi-resposta que 
existeix entre l'exposició a escenes de consum de tabac i l'inici del tabaquisme 
en la població adolescent, pot suggerir una major probabilitat d'inici de l'hàbit en 
els adolescents anglesos per la major exposició que es produeix en aquest país 
respecte a la qual es produeix a Estats Units, amb una normativa més estricta 
sobre les pel·lícules. Pel que sembla aquesta mateixa tendència és similar en 
altres països amb normatives poc restrictives en cinema com l'anglesa. 
 
D'altra banda, dins dels models socials d'hàbits de vida saludables, es troben 
els professionals sanitaris, model de comportament sobre la població general 
més que sobre el col·lectiu de població adolescent. En ells, s'observa a nivell 
global, una disminució en el percentatge de fumadors. Un estudi realitzat l'any 
1991 en els centres d'Atenció Primària de Palma, va mostrar una prevalença de 
consum de tabac entre els metges d'atenció primària d'un 59% i d'un 52% entre 
les infermeres (17). 
En un estudi posterior realitzat l'any 2000 en centres d'Atenció Primària 
de Mallorca la prevalença de fumadors era del 27% entre els mèdics i del 30% 
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entre infermeres (18). En un estudi més recent, de l'any 2005, una enquesta 
realitzada entre col·legiades d'infermeria a les Balears obté una prevalença de 
tabaquisme del 27% (19). 
 
No s'hi han dades publicades específiques d'hospitals de les Illes Balears, però 
existeixen dades a nivell estatal que mostren una prevalença de tabaquisme 
l'any 1998 del 32% entre els metges i del 45% entre les infermeres (20). 
 
L'any 2005 aquest percentatge havia descendit al 28% entre els metges i el 
36% entre infermeres (21). 
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Objectius 
Descriure la prevalença de fumadors i ex fumadors entre els professors 
d'educació primària i secundària de les Illes Balears. 
 
Analitzar la percepció dels docents d'educació primària i secundària com a 
"model" de comportament respecte a l'hàbit tabàquic sobre la població infantil i 
adolescent. 
 
Valorar el compliment de la legislació vigent en els centres escolars de les Illes 
Balears. 
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Metodologia 
 

1.  Disseny 

 Estudi transversal. 
 

2.  Àrea i població de l’estudi 

 L’àrea d’estudi va ser les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera) amb una extensió aproximada de 4.900 Km2  i que segons 
el padró de l’any 2005 contava amb una població de 983.131 persones. 
 
Població d’estudi: Professionals docents d’educació primària i  
secundària que desenvolupaven la seva tasca professional durant el 
trimestre d’Octubre a Desembre de l’any 2008. 

 

3.  Mostra 

Tipus de mostreig: Mostreig aleatori monoetàpic per conglomerats 
(Programa “Epidat versió 3.1”). Es va calcular un tamany de la mostra de 
250 
professionals per cada tipus de conglomerat per obtenir una precisió ± 
5%,  un error alfa del 95%, i  un error beta del 20%.  
 
 
Professors 
Els conglomerats es van formar pels centres d’ensenyament primari i 
secundari que posteriorment s’anomenen. 
 
Es va calcular que serien necessaris 500 professionals: 250 
professionals ensenyament secundari i 250 professionals ensenyament 
primari. 
Considerant una taxa de resposta d'almenys un 70%, seria necessari 
administrar un total de 650 qüestionaris per aconseguir el tamany de 
mostra desitjat. 

 

4.  Enquesta 

Els qüestionaris es van repartir en els centres escolars seleccionats, 
segons el mostreig, a través del contacte amb els directors o caps 
d'estudis de cada centre escolar. 
 
Als responsables de cada centre se'ls va explicar els objectius de l'estudi 
i la forma d'emplenament de les enquestes. Quan fos possible es 
contestarien els qüestionaris de forma grupal amb la recollida posterior 
per part d'un monitor de les esmentades enquestes, o en els casos en 
els quals això no fos possible es deixaria per recollir-los en una data 
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acordada amb el director, el cap d'estudis o un altre encarregat en el seu 
defecte. 
Es va intentar posar èmfasi en el seguiment i coordinació del treball de 
camp doncs en ser qüestionaris auto administrats el percentatge de no 
resposta podia ser elevat segons investigacions consultades amb una 
metodologia similar.  
Es va dissenyar un qüestionari auto administrat i anònim, en el disseny 
del qüestionari es va tenir en compte que fos el més visual i senzill 
possible. Cada un d'ells contemplava primer, una introducció on s'explica 
l'objectiu de l'enquesta i qui la promovia i coordinava, un segon apartat 
general amb preguntes per a tots/es els/les enquestats/es, i després dos 
apartats un per a fumadors tant habituals com ocasionals i un altre per a 
ex. 
 
Per definir els criteris del tipus d'hàbit tabàquic vam tenir en compte la 
definició de l'OMS on un fumador és una persona que ha fumat 
diàriament durant l'últim mes qualsevol quantitat de cigarrets, fins i tot un. 
Així mateix estudis nord-americans sobre intervenció de professionals 
sanitaris d'atenció primària cataloguen com a fumador a tota persona 
que ha consumit tabac, encara que sigui una calada en l'última setmana. 
A la pràctica habitual, fumador és la persona que respon afirmativament 
a la pregunta vostè fuma? . Amb intenció d'ampliar una mica més el 
camp d'informació i poder creuar un nombre major de variables 
decidírem acceptar la definició de l'OMS però establírem com a criteri 
d'anàlisi la divisió del grup de fumadors en fumadors ocasionals (els que 
fumaven menys d'un cigar al dia) i fumadors habituals (els que fumaven 
més d'un cigar al dia). Com ex varem prendre  a les persones que feia 6 
mesos o més que no fumaven i no fumadors com aquelles persones que 
mai no havien fumat ni un sol cigar. 
El qüestionari es va dissenyar tenint en compte aquesta classificació 
però per raons pràctiques les preguntes específiques de fumadors 
habituals i ocasionals es van incloure en un mateix apartat, així com les 
preguntes a respondre per als no fumadors eren preguntes a respondre 
dins un apartat de forma general per part de tots els participants. 
Finalment va quedar un darrer apartat exclusiu per a ex fumadors. 
 
El qüestionari va establir aquestes categories no com a possibilitats 
tancades sinó donant l'oportunitat cada persona que el realitzava que es 
definís en algun dels quatre paràmetres.  
 
El disseny d'aquests qüestionaris va ser específic per al col·lectiu de 
professors (Fem aquest aclariment ja que paral·lelament es va realitzar 
un estudi de similars característiques sobre el personal sanitari, però que 
no és objectiu del present treball de recerca): "Enquesta sobre 
tabaquisme per a professionals d'educació primària i secundària ". Es 
van diferenciar els qüestionaris per consum de tabac, seguint els criteris 
que respecte això marca l'OMS. ANNEX I 
 
Els qüestionaris van ser lliurats als docents per diferents membres de 
l'equip investigador, i es van establir dates per a la seva realització, 
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indicant en el moment del repartiment, la data en la qual es recollirien 
una vegada estiguessin acabats.  

 

5.  Recogida i entrada de les dades 

Les enquestes, una vegada recopilades, van ser lliurades al centre 
coordinador per a la seva entrada en una base de dades "Microsoft 
Access versió. 97". El procés d'entrada de dades es va realitzar 
mitjançant el programa "TELEFORM versió 8". Aquest programa disposa 
d'un mòdul de verificació que ens va garantir la qualitat de l'entrada de  
les dades. 

 

6.  Variables de l’estudi 

Les variables que es van analitzar, no sol feien referència a l'aspecte del 
consum, sinó que intentaven evidenciar actituds, conductes i creences 
relacionades amb l'hàbit tabàquic. A més, en els docents es varen 
incloure qüestions sobre els programes de Prevenció del Tabaquisme 
que hi ha en els seus centres des d'Educació per a la Salut, i poder 
valorar així, quin possible impacte tenen.  
 
Les variables es varen agrupar per temes: 
1.- Dades d’identificació descriptives: Sexe, edat, data de naixement, 
permanència en el lloc de treball actual. 
2.- Consum de tabac: Prevalença de fumadors diaris, fumadors 
ocasionals, ex, i no fumadors segons la definició de l’OMS abans 
esmentada, quantitat de cigarrets fumats, dependència de la nicotina, 
temps de consum, quan va començar a fumar. 
3.-Actituds dels/les fumadors/es, comportament personal, hàbits: 
Valoració d'en què fase del procés de canvi es troben en el moment 
d'aquesta consulta, per a això es determina si pensen deixar de fumar 
en els pròxims 6 mesos (etapa de contemplació), el pròxim mes (etapa 
de preparació), si porten menys de 6 mesos fent intents per deixar-lo o 
sense fumar (etapa d'acció), o si porten 6 mesos o més sense fumar 
(etapa de manteniment), si no s'han plantejat deixar-lo en els pròxims 6 
mesos, estarien en l'etapa de precontemplació. Intents de deshabituació 
tabàquica, raons per deixar de fumar, tipus de tabac que consumeix, en 
què situacions sol fumar, en quin llocs del seu lloc de treball es fuma. 
4.-Percepció com a model, referent, consideració de la seva funció com 
a figura 
exemplar: aconsellen i se senten responsables de la seva imatge, 
acceptarien un programa de deshabituació, coneixen la legislació vigent, 
són partidaris de les àrees sense fum, els preocupa les conseqüències 
del tabac en la salut. 
 
Es varen elegir aquests aspectes perquè estaven presents en la majoria 
dels 
estudis (el que ens permetrà posteriors comparacions) i perquè els 
varem considerar representatius dels comportaments i actituds en relació 
amb el consum de tabac. 
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7.  Anàlisi de les dades 

Les bases de dades es van exportar a format SPSS. Les dades es van 
analitzar mitjançant el programa estadístic SPSS versió 11. 
Es van calcular els percentatges per a les variables de tipus qualitatiu i 
per a variables quantitatives mitges, mitjanes, desviació típica i percentils. 
Es van analitzar les dades de professors d'educació primària i 
secundària separadament i les anàlisis principals van ser les següents: 
 
- Percentatge de fumadors actuals, ex actuals, ex fumador recent 
actuals i no fumadors actuals. 
 
- Nombre mig de consum actual de cigarrets /pipes /puros entre els 
fumadors. 
 
- Anàlisi descriptiva de les actituds dels fumadors (on fumen, 
expectatives futures respecte al tabac, intents de deshabituació 
tabàquica, raons per deixar de fumar). 
 
- Anàlisi descriptiva de la percepció com a model, referent, consideració 
de la seva funció com a exemplar, coneixement de la legislació vigent. 

 

8.  Estudi pilot 

Es va realitzar un "pilotatge" previ al començament de l'estudi en el qual 
es van comprovar els circuits i percentatge de participació. Durant 
aquest període també es va avaluar el funcionament dels programes 
informàtics i dels qüestionaris. Abans de començar l'estudi es van fer les 
modificacions pertinents segons els dubtes i problemes que van anar 
sorgint. 
Es va realitzar en un centre d'ensenyament primari de la llista de centres 
participants escollit per conveniència (Un dels més propers al centre 
coordinador que va acceptar participar). 
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 Resultats de l’enquesta  
A continuació presentem les dades dels centres seleccionats i la seva 
participació. Les taules on es mostren els resultats de les enquestes, pregunta 
per pregunta, i que passem a analitzar es poden trobar a l’ANNEX II. 
 

1.  Centres seleccionats i participació 

 
Educació Primària 
 

1. CP Fornalutx.  Fornalutx. Mallorca   

2. CP Montaura. Mancor de la Vall. Mallorca 

3. Bisbe Verger. Santana. Mallorca 

4. CP Joan Benejam. Ciutadella. Menorca 

5. CP Establiments. Palma. Mallorca 

6. Juan de la Cierva. Palma. Mallorca 

7. CP Nostra Senyora de Jesús. Sta Eulalia des Riu. Eivissa 

8. CP Pare Bartomeu Pou. Algaida. Mallorca 

9. La Puríssima. Palma. Mallorca 

10. CP Migjorn. Felanitx. Mallorca 

11. Sant Vicenç de Paul. Palma. Mallorca 

12. CP Ses Cases Noves. Marratxi. Mallorca 

13. CP Mestre Lluis Andreu. Formentera 

14. CP Pere Cerdà. Sóller. Mallorca 

15. Pedro Poveda. Palma. Mallorca 

16. Pureza de Maria. Manacor. Mallorca 

17. CP Miquel Costa i Llobera. Marratxi. Mallorca 

18. CP de Pràctiques. Palma. Mallorca 

19. CP S'aranjassa. Palma. Mallorca 

20. CP Tramuntana. Maó. Menorca 

21. CP Sant Rafael. Sant Antoni. Eivissa 

22. CP Joan Mas. Pollença. Mallorca 

23. CP Badies. Llucmajor. Mallorca 

24. El Temple. Palma. Mallorca 

25. CP Migjorn. Calvià. Mallorca 

26. CP C'an Guerxo. Sant Josep. Eivissa 
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Educació Secundària 

 

 27. IES Albuahira. Muro. Mallorca 

 28. IES Felanitx. Felanitx. Mallorca 

 37. IES Llorenç Garcias i Font. Artà. Mallorca 

 38. IES Pau Casesnoves. Inca. Mallorca 

 39. IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella. Menorca 

 40. Santo Tomàs de Aquino-Liceo Sta Teresa. Inca Mallorca 

 41. IES Josep Font i Trias. Esporles. Mallorca 

 42. IES Calvià. Calvià. Mallorca 

 43. San Jose. Maó. Menorca 

 44. IES Sa Blanca Dona. Eivissa 

 45. IES Joan Taix. Sa Pobla. Mallorca 

 46. L'assumpció. Binissalem. Mallorca 

 47. Sant Vicenç de Paul. Manacor. Mallorca 

50. Cor de Maria. Maó. Menorca 

 
Participació 
 
Global: 67,8% (828/1222) 



Hàbit tabàquic entre els professors de primària i secundària de les Illes Balears 

16 
 

2.  Resultats Professors Educació Primària 

 
En primer lloc, volem destacar la gran participació dels docents d’educació 
primària, amb una taxa de participació del 78%. 
 

2.1. Dades descriptives 

El perfil dels professors que han participat és, majoritàriament dones (77,6%), 
amb una mitjana d’edat de 37,8 anys, i amb una mitjana de 13 anys 
d’experiència com a professors/es.  
 
La prevalença de fumadors és del 21,9%, amb un 25% d’ex fumadors/es i un 
53,1% de professors/es que no ha havia fumat mai. Diferenciat per sexes, hi 
havia un 25,4% d’homes fumadors front un 20,7% de dones fumadores, un 
18,3% d’homes ex fumadors front un 26,4% de dones, i un 56,3% d’homes que 
no han fumat mai, front un 52,8% de dones. 
 
 
 
 

 
 
 
Quant als fumadors, la mitjana d’edat d’inici del consum habitual de tabac era 
els 18,4 anys, i més d’un 70% d’ells fumava menys de 10 cigarretes diàries, 
sent la mitjana de cigarretes/dia, 8,1. Més del 70% tenien dependència 
moderada / lleugera, però sols un 20,3% es plantejava deixar de fumar en els 
següents 6 mesos, i la mitjana d’intents per deixar de fumar havia estat 1,11. 
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Un 38% dels fumadors que ho voldrien deixar, pensava que rebria ajuda al seu 
centre de treball, i els que pensaven que no la rebrien, en un 47,2%, no els 
interessava rebre ajuda al centre. 
 
Els ex fumadors, presentaven una mitjana d’edat d’inici de 17,12 anys, el 60% 
havia fumat menys de 10 cigarretes per dia, amb una mitjana de 10,6 cig/dia, i 
la mitjana d’anys sense fumar era de 9,46, amb una mitjana d’1 intent previ per 
a deixar-ho. El 98% d’ells no va rebre ajuda al seu centre de treball, baldament 
sols un 17% no estaven interessats en rebre ajuda dins el centre de treball. 
 
 

2.2.  Anàlisi de creences i model de comportament  

 
Independentment de si es tractava de fumadors, ex fumadors o no fumadors, 
un 25,6% dels professors d’educació primària creu que es fuma durant l’horari 
laboral, així i tot el 100%, coincidint en els tres categories, creu que no es fuma 
en presència dels alumnes. 
Tan sols un 22% dels enquestats respongueren afirmativament a la pregunta 
sobre l’existència de Programes de Prevenció del tabaquisme al centre escolar 
on feien feina, i aquest tant per cent era un poc menor als no fumadors. 
 
 
Quant a aspectes de salut, totes les categories pensaven que el tabac és un 
dels principal factors de risc per a la salut (no fumadors un 98,2% i fumadors un 
85,7%), i clarament pot perjudicar la salut del no fumador (98,1%). Per això, 
potser, els motius de salut eren els que més puntuaren dins totes les possibles 
raons per no fumar. Així dons, l’aparició de símptomes, protegir la pròpia salut, i 
no perjudicar als del voltant, apareixen en taxes d’acord alt / moderat envoltant 
el 90%. Com a altres raons per no fumar amb bastant pes, varem trobar, el 
respecte cap als seus companys no fumadors (92,1% acord moderat / alt) i 
donar bon exemple als alumnes (93,8%). Altres motius com els diners o l’auto 
disciplina no eren tan importants. 
 
 
Quant l’aspecte modèlic dels professor, existeix un grau de variabilitat 
ressenyable si el professor que respon a l’enquesta és fumador o no. El 71,9% 
dels no fumadors i el 67,1% dels ex fumadors pensaven que els professors/es 
han de donar bon exemple no fumant, front el 40% dels fumadors que estaven 
totalment d’acord amb aquesta afirmació. Així i tot, un 25,2% dels professors/es, 
sense gaires variacions per categories, pensaven que els alumnes s’inicien en 
l’hàbit tabàquic encara que ells els previnguin, potser perquè en un 55,7% 
estaien totalment d’acord en el seu insuficient coneixement a l’hora de poder fer 
activitats de prevenció sobre tabac als alumnes. 
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La responsabilitat de prevenir als alumnes sobre el risc d’iniciar-se en l’hàbit de 
fumar, amb un grau d’acord total o parcial i amb totes les categories de docents, 
sí pareix formar part del model de comportament davant dels alumnes, però el 
fet de dissuadir a aquells alumnes que ja fumen a deixar-ho, no, dóna lloc a 
respostes molt dispars. 
 

2.3.  Coneixement i compliment de la legislació vigent 

 
Un 17% dels professionals d’educació primària desconeix la legislació vigent 
referida a l’ús de tabac en els centres educatius. Així i tot, el compliment 
pareixia molt alt dins tots els centres, però no a les immediacions: Un 3,8% dels 
enquestats pensaven que es fumava als banys, un 2,5% a l’entrada del centre, 
una 47,2% al carrer, i un 5,9% a altres llocs. 
Per tant, podíem dir que hi havia un baix compliment de la legislació i una 
mancança de coneixements d’alguns dels membres de l’equip docent. 
 
 

Totalment d'acord

Prou d'acord

Ni acord ni desacord

Totalmnet desacor

Els professors han de donar bon exemple no 
fumant 
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3.  Resultats professors educació secundària  

En aquest col·lectiu, el grau de participació va ser més baix comparant amb els 
centres d’educació primària. La taxa de participació dels centres d’educació 
secundària fou del 62,6%. 
 
 

3.1.  Dades descriptives 

El perfil dels professors que han participat és, dones i homes en taxes 
semblants (54,3% i 45,2% respectivament), amb una mitjana d’edat de 39,5 
anys, i amb una mitjana de 12 anys d’experiència com a professors/es.  
 
La prevalença de fumadors és del 22,6%, amb un 28,4% d’ex fumadors/es i un 
49% de professors/es que no ha havia fumat mai. Diferenciat per sexes, hi 
havia un 19,3% d’homes fumadors front un 25,4% de dones fumadores, un 
33,3% d’homes ex fumadors front un 23,9% de dones, i un 47,4% d’homes que 
no han fumat mai, front un 50,7% de dones. 
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Quant als fumadors, la mitjana d’edat d’inici del consum habitual de tabac era 
els 17,9 anys, i més d’un 70% d’ells fumava menys de 10 cigarretes diàries, 
sent la mitjana de cigarretes/dia, 7,4. Més del 60% tenien dependència 
moderada / lleugera, però sols un 25,3% es plantejava deixar de fumar en els 
següents 6 mesos, i la mitjana d’intents per deixar de fumar havia estat 1,76. 
Un 46,7% dels fumadors que ho voldrien deixar, pensava que rebria ajuda al 
seu centre de treball, i els que pensaven que no la rebrien, en un 32,1%, no els 
interessava rebre ajuda al centre. 
 
Els ex fumadors, presentaven una mitjana d’edat d’inici de 16,63 anys, el 60% 
havia fumat més de 10 cigarretes per dia, amb una mitjana de 13,3 cig/dia, i la 
mitjana d’anys sense fumar era de 10,91, amb una mitjana d’1,51 intents previs 
per a deixar-ho. El 97,5% d’ells no va rebre ajuda al seu centre de treball, 
baldament un 22,7% no estaven interessats en rebre ajuda dins el centre de 
treball. 
 

3.2.  Anàlisi de creences i model de comportament  

Independentment de si es tractava de fumadors, ex fumadors o no fumadors, 
un 62,4% dels professors d’educació secundària creu que es fuma durant 
l’horari laboral, i un 21,9%, coincidint en els tres categories, creu que es fuma 
en presència dels alumnes. 
Un 56,4% dels enquestats respongueren afirmativament a la pregunta sobre 
l’existència de Programes de Prevenció del tabaquisme al centre escolar on 
feien feina, i aquest tant per cent era un poc menor als no fumadors. 
 
Quant a aspectes de salut, totes les categories pensaven que el tabac és un 
dels principal factors de risc per a la salut (no fumadors un 94% i fumadors un 
87,5%), i clarament pot perjudicar la salut del no fumador (98,2%). Per això, 
potser, els motius de salut eren els que més puntuaren dins totes les possibles 
raons per no fumar. Així dons, l’aparició de símptomes, protegir la pròpia salut, i 
no perjudicar als del voltant, apareixen en taxes d’acord alt / moderat envoltant 
el 90%. Com a altres raons per no fumar amb bastant pes, varem trobar, el 
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respecte cap als seus companys no fumadors (87,6% acord moderat / alt) i 
donar bon exemple als alumnes (86,5%). Altres motius com els diners o l’auto 
disciplina no eren tan importants. 
 
Quant l’aspecte modèlic dels professor, igual que passava amb els professors 
d’educació primària, existeix un grau de variabilitat ressenyable si el professor 
que respon a l’enquesta és fumador o no. El 65% dels no fumadors i el 54,5% 
dels ex fumadors, pensaven que els professors/es han de donar bon exemple 
no fumant, front el 36,5% dels fumadors que estaven totalment d’acord amb 
aquesta afirmació.  
 
 

 
Així i tot, un 36,6% dels professors/es, existint també variabilitat en les 
respostes segons la categoria de no fumador, ex fumador en front de fumador 
actiu (33,3%,  37,8%, i 42,1% respectivament), pensaven que els alumnes 
s’inicien en l’hàbit tabàquic encara que ells els previnguin. Baldament sols un 
9,5% (sense diferències entre categories), pensaven no tenir coneixements 
suficients com per dur a terme tasques de prevenció amb els seus alumnes. 
 
La responsabilitat de prevenir als alumnes sobre el risc d’iniciar-se en l’hàbit de 
fumar, amb un grau d’acord total o parcial i amb totes les categories de docents, 
sí pareix formar part del model de comportament davant dels alumnes, i també 
el fet de dissuadir a aquells alumnes que ja fumen a deixar-ho. 
 
 
 

3.3.  Coneixement i compliment de la legislació vigent 

Un 11,5% dels professionals d’educació secundària desconeix la legislació 
vigent referida a l’ús de tabac en els centres educatius. Així i tot, el compliment 
no pareixia molt alt en tots els centres. Un 3,5% dels professors pensaven que 
es fumava despatxos o similars, un 12,8% al WC, un 2% al menjador / cafeteria 



Hàbit tabàquic entre els professors de primària i secundària de les Illes Balears 

22 
 

un 6,9% a zones habilitades per a fumadors, un 69,7% al carrer, i un 3,1% a 
l’entrada del centre, i un11,8% a altres llocs. 
 
 

 
Per tant, podíem concloure un baix compliment de la legislació a pesar dels 
coneixements de la legislació per part dels membres de l’equip docent.
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Conclusions  

Després d’analitzar totes les dades obtingudes per les enquestes sense perdre 
de vista els objectius que ens vàrem establir amb el present estudi, hem pogut 
arribar a una sèrie de conclusions que passem a detallar: 
 

1.  Conclusions de la comparació de les dades entre professors d’educació 
primària i secundària 

 
En general, els professors d’educació secundària, tenien una major prevalença 
de fumadors entre les dones que entre els homes (25% vs 19%) en comparació 
als professors de primària en els que s’inverteixen aquestes proporcions (21% 
vs 25%). 
 

 
 
Els fumadors dins els professors de secundària en comparació amb els de 
primària, s’havien iniciat més aviat, tenien un grau de dependència més alta a 
pesar de fumar menys nombre de cigarrets diaris i havien fet un major nombre 
d’intents de deixar de fumar. En un percentatge major que els professors de 
primària pensaven poder rebre ajuda per deixar de fumar al seu centre. 
 
Els ex fumadors professors de secundària, igual que els fumadors, presentaven 
una edat d’inici de l’hàbit tabàquic més jove que els professors de primària. El 
nombre d’anys sense fumar dels professors de secundària era major, amb una 
mitjana d’intents previs fins a deixar-ho també major. La mitjana de cigarrets al 
dia que es fumaven quan eren fumadors, també era superior al grup dels 
professor de secundària. 
 
Quant a actituds i model de comportament, un 62,4% dels professors de 
secundària pensava que es fumava durant l’horari laboral i un 21,9% ho feia en 
presència dels alumnes. Això contrasta molt amb els professors de primària,en 
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que un 25,6% pensaven que es fumava durant l’horari laboral, però mai davant 
dels alumnes. 
 

 
 
 
Els professors d’educació primària presentaven actituds de comportament 
modèlic  independentment de si eren fumadors o no, i que potser la seva 
actitud i responsabilitat té a veure amb l’inici de l’hàbit tabàquic dels alumnes, i 
per tant ells podrien fer feina al respecte de prevenció primària, però en un 
55,7% no es sentien suficientment qualificats o formats per fer-ho. A més a més 
destaca la manca de intenció de dissuadir als alumnes de fumar,però potser 
això es deu a que no s’han d’enfrontar habitualment a aquestes situacions. 
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En canvi, els professors de secundària tenien més dubtes quant a la seva 
figura modèlica de comportament, baldament aquests dubtes variaven molt 
depenent de la categoria fumador, no fumador o ex fumador. Així, un 42% dels 
professors fumadors pensaven que encara que es facin mesures de prevenció 
els alumnes s’iniciarien igualment en l’hàbit tabàquic. Això també contrasta amb 
el baix percentatge de manca d’informació com per a fer tasques de prevenció i 
amb que en més del 50% dels centres d’educació secundaria existia algun 
tipus de Programa de Prevenció i en que en un percentatge elevat,fossin 
fumadors o no pensaven que alguna cosa havien de fer per dissuadir als 
alumnes de fumar. 
 

 
 
La legislació vigent, era més desconeguda dins el col·lectiu de professors 
d’educació primària, però això no feia que no es respectes, de les dades 
mostren un major nombre de possibles infraccions de la legislació de l’ús de 
tabac als centres educatius dins del centre d’educació secundària. 
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2.  Conclusions globals per illes 

EL percentatge més alt de fumadors ens apareix a Menorca amb un 25,3%, el 
de ex fumadors, a Eivissa amb un 31,8%, i el de no fumadors a Mallorca amb 
un 51,9%. 
 

 
 
A les tres illes i en percentatges molt semblants, al voltant del 90% els 
professors pensen que no es fuma durant l’horari laboral en presència dels 
alumnes, sent el percentatge més alt a Menorca, on el 92,3% pensen que no es 
fuma davant els alumnes, i el més baix a Mallorca, que és del 85,4%. 
 



Hàbit tabàquic entre els professors de primària i secundària de les Illes Balears 

27 
 

 
 
Quant a coneixement i compliment de la legislació, les dades comparatives de 
les illes són semblants, sols remarcar un 15,9% de que es fuma als WC a 
Eivissa, front taxes del 7,6% i 8,6% de Menorca i Mallorca respectivament. Un 
10,1% es fuma a àrees habilitades per a fumadors als centres de Menorca, 
front el 1,1% d'Eivissa. Un 8,9% a Menorca fuma a l’entrada del centre, front 
d’un 0% d’Eivissa i un 2,6% de Mallorca. Quant al carrer, les dades són 
semblants a les tres illes, envoltant el 61%. 
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Discussió 
Entre els professors d’educació primària, hem de destacar que 1 de cada 2 ha 
fumat de forma regular alguna vegada a la seva vida, fet  que es reprodueix en 
xifres molt semblants en els professors d’educació secundària. Analitzant els 
fumadors de cada col·lectiu, observem que en el cas dels professors de 
primària hi ha una major prevalença d’homes fumadors i a secundària passa 
just al contrari, hi ha major prevalença de dones fumadores. Això s’explicaria 
per les dades de participants que han abandonat l’hàbit tabàquic, que en els 
professor de primària és major entre les dones i en els professors de 
secundària és major entre els homes. 
 
D’altra banda, A primària, hi ha més homes que no han fumat mai(56%) que 
dones (53%). Aquesta diferència es podria explicar per la tendència actual que 
hi ha d’inici de l’hàbit més a dones que en homes. En canvi, als professors 
d’educació secundària, hi ha un 51% de dones que no han fumat mai en front 
d’un 47% d’homes, just al contrari que a primària, però també hem de tenir en 
compta que l’edat de les persones no fumadores dels professors de secundària, 
és de mitjana 2 anys més que la dels professors de primària, i les tendències 
d’augment en l’inici del tabaquisme en dones, es un fet que és de nova 
incorporació i que s’està veient en els darrers anys a les dones joves(22). 
 
Sí bé aquest estudi no està dissenyat per treure resultats comparatius entre les 
illes, no ens podem deixar de remarcar les diferents tendències de cada illa. 
Així, podem veure que a Eivissa i a Menorca (56% i 54% respectivament) hi ha 
més professors que han estat alguna vegada a la seva vida fumadors en 
comparació en Mallorca (48%). A pesar d’això, el percentatge d’ex fumadors és 
major a aquelles dues illes. S’hauria de fer estudis metodològicament millors 
per poder comparar les illes i saber a que es deu aquestes diferències, 
baldament aquestes podrien ser per els distints programes de prevenció a l’inici 
de l’hàbit que hi ha dins cada illa, i a si hi ha programes deshabituació dirigits 
en aquests col·lectius a algun dels Consells de les illes. 
 
9 de cada 10 professors, independentment que siguin de primària i secundària, 
pensen que el tabac perjudica la salut pròpia i dels altres, que és un dels 
principals factors de risc per a la salut i que és la principal raó per no fumar. 
Tant els professors de primària com de secundària, amb una proporció de 8 de 
cada 10 no fumaria per respecte cap als seus companys i per donar bon 
exemple als alumnes. 
 
Crida l’atenció que tan sols 1 de cada 4 centres d’educació primària 
respongués positivament a la qüestió sobre l’existència de programes de 
Prevenció d’hàbit tabàquic a la seva escola, en comparació a 1 de cada 2 
centres de secundària, quan cada vegada es confirma més que per obtenir 
millors resultats en prevenció primària (evitar l’inici de l’hàbit), on s’han de fer 
els Programes de Prevenció és a primària, abans de l’edat d’inici, que ara per 
ara està al voltant dels 13 anys. I així els estudis de Dinamarca i Gales, veren 
que amb el recolzament d’una estricta normativa escolar, les mesures de 
prevenció primària podien retardar l’edat d’inici i disminuir la prevalença de 
consum en els alumnes (9,12).  
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Quant al rol modèlic dels professors, no sorprenen  les dades obtingudes tant a 
un cicle com a l’altre en quan a la diversitat de percentatges segons siguin 
fumadors o no, així i tot 9 de cada 10 dels professors de primària i 8 de cada 10 
dels de secundària, amb una grau d’acord moderat / alt, pensen que han de 
donar bon exemple als seus alumnes. En contra, a pesar que pensen tenir 
coneixements suficients per dur a terme activitats preventives, 4 de cada 10 
pensen que facin el que facin els alumnes s’inicien igual en l’hàbit tabàquic. 
Aquestes creences, s’haurien d’investigar més a fons, tenint en compta la 
implicació familiar que es produeix també en aquestes activitats preventives i el 
recolzament per part de l’administració adient a l’hora de que els programes 
que es duen a terme estiguin avaluats.  
  
La normativa vigent de consum de tabac als centres de treball emmarcada en 
la Llei 28/2006, es respecta sense grans variacions tant als centres de primària 
com de secundària. Potser, s’hauria de fer un comentari en quant al 
percentatge de professors que pensen que es fuma a l’entrada del centre 
escolar, sobre tot dins els professors d’educació secundària, punt on es troben 
alumnes i professors, i per tant sembla un contrasentit en la proporció de 
professors que estan d’acord en donar un bon exemple als seus alumnes. Això 
es podria evitar limitant més concretament les àrees on es permet fumar fora 
del recinte escolar en una propera reforma d’aquesta llei. 
 
La resta de situacions sospitoses de que es fuma a les escoles, no es poden 
corregir si no s’implanten sistemes de avaluació de les normatives de control o 
s’exigeix al manco que aquestes normatives reguladores siguin publiques a 
cada centre. També s’hauria d’incentivar aquells centres complidors de les 
normatives i tot el contrari en aquells que rebin alguna denúncia.       
    
Comparant la prevalença de tabaquisme dels nostres professors amb altres 
arreu del món (13), som dels països en prevalences mitges / altes. Països en 
prevalença de consum de tabac dins aquest col·lectiu semblant al de les 
nostres illes, ho trobem a: Qatar, però sols a les escoles de nins, Eslovènia, la 
regió del Rajastan de Índia, i la regió de Puyang de Xina. En contra, països 
com Nepal, la regió de Índia de Delhi, Rússia, Sudan, les escoles de nins 
d’Aràbia Saudí, les escoles de nines de Qatar, Pakistan  a totes les seves 
regions,  Mèxic, República Dominicana i Níger, entre d’altres, trobem 
prevalences més baixes, inclús en alguns casos que per la seva situació 
econòmica podríem pensar que succeiria el contrari (per exemple Pakistan). En 
canvi a regions dins Europa com ara Bulgària, ens trobem prevalences que 
dupliquen les nostres (46%).  
 
Però si no ens volem anar tan lluny, comparant amb els educadors de la 
Comunitat de Madrid, segons una enquesta que se els hi va passar amb 
característiques molt similars a aquesta i publicada fa uns mesos a la pàgina de 
la “Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid” (www.madrid.org/cs) 
(23) les taxes de fumadors entres els professors tant de primària com de 
secundària son similars, havent certa diferència tant en els ex fumadors com en 
els no fumadors. Ambdós casos les taxes són majors a les illes, per poder 
aclarir aquestes diferències hauríem d’investigar una mica millor la metodologia 
de cada estudi, per que les prevalences a nivell provincial són similars, i a nivell 

http://www.madrid.org/cs
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de l’estudi les diferències entre gènere són semblants i l’única variació potser 
que la mitjana d’edat de la mostra de Madrid és 4 anys superior a la nostra. 
A aquest estudi també s’examinen creences dels professors de primària i 
secundària, i amb percentatges molt semblants destaca que els professors 
d’educació primària tenen més identificat el seu rol modèlic de comportament 
que els professors de secundària, llevat que contesten que estan d’acord amb 
l’afirmació de donar bon exemple en més del 60% dels enquestats. Això, com 
s’ha explicat abans és la mateixa tendència que al present estudi. 
 
Previ a l'inici de l'estudi, les possibles limitacions que se'ns van plantejar eren 
que el percentatge de fumadors fos superior entre els professors que decidissin 
no participar. En tot cas es va intentar aconseguir una alta taxa de resposta 
implicant els directors i caps d'estudis de tots els centres i presentant l'estudi en 
cada un dels centres de forma personalitzada. 
A més, hi havia la possibilitat d'absència de veracitat en algunes respostes, pel 
grau de compromís personal que contenen algunes preguntes, però pensem 
que el caràcter anònim de l'enquesta podia solucionar aquest problema. 
 
Quant al compliment de la normativa, si bé amb anterioritat a la Llei 28/2006, 
existien normatives parcials i algunes d’àmbit regional (24) que donaren el seu 
fruit, tothom esperava un major compliment de la llei dins determinats indrets 
com ara els centres educatius o els centres sanitaris. Es cert que a una 
valoració recent de la Llei que s’ha fet recentment, s’ha vist una bona evolució 
de les prevalences de consum de tabac als darrers anys, però també es pot 
veure una manca d’avaluació de tots els llocs on les normes eren estrictes,com 
ara els centres educatius, i que potser les normes no eren tan estrictes com es 
pensaven (25,26). 
 
Amb aquest estudi, podem mostrar les mancances dels nostres educadors en 
quant a la seva formació, sobre tot a primària de cara a abordar la prevenció de 
l’inici del consum, i altres factors com la pressió de grup que són ítems molt 
importants dins aquest camp. Així doncs s’haurien de fer o millorar els plans de 
formació que toquen aquesta matèria.  
Per altra banda és la primera vegada que obtenim aquest tipus d’informació a 
la nostra comunitat, i per tant això genera moltes dubtes, inquietuds i nous 
projectes per iniciar o potenciar, i posteriorment avaluar tot allò que s’hagi 
incorporat a cada centre, per poder concloure si realment són mesures o 
programes efectius o no. 
 
El fet que els professors de secundària i de primària no compleixin la normativa 
de espais sense fum, pot repercutir en el consum dels alumnes, independent 
de si assumeixen la seva figura modèlica o no (9,12). Potser doncs ens 
hauríem de plantejar oferir ajuda o tractaments per deshabituació tabàquica 
dels professors a cada escola segons les seves necessitats, a més a més de 
vigilar de manera més seriosa el compliment d’aquestes normatives sense 
esperar que es produeixi una denúncia i així fer la pertinent inspecció al centre 
escolar en qüestió.    
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Annex II 

Resultats de l’enquesta sobre hàbit tabàquic en professors 

d’Educació Primària i Secundària  

de les Illes Balears  

(curs 2008-2009) 
 
 
 

Índex 
 
1. Centres seleccionats i participació  
2. Resultats generals Professors Educació Primària    
 2.1 Resultats de tabaquisme en fumadors   
 
 2.2 Resultats de tabaquisme en ex fumadors   
 
 2.3 Resultats generals segons hàbit tabàquic   
  
3. Resultats generals Professors Educació Secundària   
 3.1 Resultats de tabaquisme en fumadors   
 
 3.2 Resultats de tabaquisme en ex fumador   
 
 3.3 Resultats generals segons hàbit tabàquic   
4. Principals resultats per Illes   
 
 
 
 
1. Centres seleccionats i participació 
 
A) Educació Primària 
  1. CP Fornalutx.  Fornalutx. Mallorca   
  2. CP Montaura. Mancor de la Vall. Mallorca 
  3. Bisbe Verger. Santana. Mallorca 
  4. CP Joan Benejam. Ciutadella. Menorca 
  5. CP Establiments. Palma. Mallorca 
  6. Juan de la Cierva. Palma. Mallorca 
  7. CP Nostra Senyora de Jesús. Sta Eulalia des Riu. Eivissa 
  8. CP Pare Bartomeu Pou. Algaida. Mallorca 
  9. La Puríssima. Palma. Mallorca 
  10. CP Migjorn. Felanitx. Mallorca 
  11. Sant Vicenç de Paul. Palma. Mallorca 
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  12. CP Ses Cases Noves. Marratxi. Mallorca 
  13. CP Mestre Lluis Andreu. Formentera 
  14. CP Pere Cerdà. Sóller. Mallorca 
  15. Pedro Poveda. Palma. Mallorca 
  16. Pureza de Maria. Manacor. Mallorca 
  17. CP Miquel Costa i Llobera. Marratxi. Mallorca 
  18. CP de Pràctiques. Palma. Mallorca 
  19. CP S'aranjassa. Palma. Mallorca 
  20. CP Tramuntana. Maó. Menorca 
  21. CP Sant Rafael. Sant Antoni. Eivissa 
  22. CP Joan Mas. Pollença. Mallorca 
  23. CP Badies. Llucmajor. Mallorca 
  24. El Temple. Palma. Mallorca 
  25. CP Migjorn. Calvià. Mallorca 
  26. CP C'an Guerxo. Sant Josep. Eivissa 
  
B) Educació Secundària 
  27. IES Albuahira. Muro. Mallorca 
  28. IES Felanitx. Felanitx. Mallorca 
  37. IES Llorenç Garcias i Font. Artà. Mallorca 
  38. IES Pau Casesnoves. Inca. Mallorca 
  39. IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella. Menorca 
  40. Santo Tomàs de Aquino-Liceo Sta Teresa. Inca Mallorca 
  41. IES Josep Font i Trias. Esporles. Mallorca 
  42. IES Calvià. Calvià. Mallorca 
  43. San Jose. Maó. Menorca 
  44. IES Sa Blanca Dona. Eivissa 
  45. IES Joan Taix. Sa Pobla. Mallorca 
  46. L'assumpció. Binissalem. Mallorca 
  47. Sant Vicenç de Paul. Manacor. Mallorca 
  50. Cor de Maria. Maó. Menorca 
 
 
 
Participació 
Global: 67,8% (828/1222) 
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2. Resultats Professors Educació Primària 

Percentatge de participació: 78,0 % (320/410 )
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3. Resultats professors educació secundària  

 

Participació: 62,6% (508/812) 
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