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A l'última Enquesta sobre Ús de Drogues
en Ensenyaments Secundaris a Espanya
(ESTUDES 2018-2019) s'ha trobat que 4 de
cada 10 estudiants de 14 a 18 anys
consum begudes energètiques amb alt
contingut en cafeïna. 

El 16% dels estudiants de 14 a 18 anys ha
barrejat alcohol amb begudes
energètiques amb el risc que comporta. 

A l'alumnat de 3 i 10 anys, 1 de cada 4
consumeix aquest tipus de begudes
habitualment, segons l'informe del Comitè
Científic de l'Agència Espanyola de
Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN).

D'altra banda, als estudis que estem fent
des de l'UPCCA d’aquest tipus de
begudes en primària, també es detecta
des de fa uns anys un augment del
consum. A més a més els centres escolars
amb què treballem ens comenten que és
freqüent trobar a xiquets i xiquetes de 8 –
11 anys prenent aquests tipus de
begudes amb el vistiplau dels pares.

Tant és així que el treball d’informació i
assessorament sobre els efectes
d’aquestes substàncies està incloent-se
des de fa uns anys al conjunt d’accions
que es realitzen als centres escolars de
primària adherits al servei de la UPCCA.
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BEGUDES ENERGÈTIQUES I MENORS

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/BEBIDAS_ENERGETICAS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/comite_cientifco_alimentaria.htm


¿Sabies que...?

SUCRE I CAFEÏNA EN QUANTITATS DESMESURADES
Les begudes estimulants contenen dosis molt elevades de cafeïna. A una llauna de
beguda energètica hi ha uns 120-150 mil·ligrams de cafeïna, duplicant la quantitat
recomanada per l’EFSA de 75 mil·ligrams al dia com a estimulant.

Barrejada amb l’alcohol, l’efecte de la cafeïna emmascara la somnolència de

l’alcohol, fa que una persona continue bevent i s’arribe a excessos realment perillosos.

Al 2017 la revista de l’Associació Americana del Cor revelava que un consum elevat
d'altres ingredients de les begudes energètiques també afecten al sistema
cardiovascular.

Segons l’OMS, la quantitat de sucre no ha de superar els 37 grams. Una llauna té 54

grams, aleshores es duplica la quantitat de sucre recomanada, afavorint així

l’obesitat i la diabetis, la càries i els problemes cardiovasculars en els nostres fills i filles.
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MANERES DE SENTIR-VOS
AMB ENERGIA

DE FORMA NATURAL...

Regular horaris i dormir les
hores que pertoca.

Alimentar-se de forma variada i
saludable.

Hidratar-se a base d’aigua.

Plantejar-se objectius
estimulants i realistes.

Fomentar relacions socials
satisfactòries i involucrar-se en
projectes col·laboratius.

Practicar exercici físic per sentir
l’efecte de les endorfines.

A Espanya de cada deu begudes
energètiques que es consumeixen, set
ho fan adolescents sent els xics que la

consumeixen més que les xiques.

Els adolescents que consumeixen
begudes energètiques amb assiduïtat
tenen el doble de probabilitat de
consumir també alcohol i drogues.

L'accessibilitat a aquesta substància

suposa un important factor de risc
més.

Els efectes secundaris de les
begudes estimulants són: l'insomni,
el nerviosisme, l'augment de la
pressió sanguínia, les palpitacions i
taquicàrdia, els mareigs, la
incoordinació motora i la sensació
d'ansietat i inquietud.

Hem d'afegir la fatiga intensa tant
física com psíquica que apareix un
cop passat l'efecte estimulant de la
beguda.

Journal of Addictive Medicine
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- Les begudes “energètiques” són com les isotòniques?

- Hi ha joves que prenen begudes “energètiques” només per imatge?

- La publicitat relaciona les begudes “energètiques” amb l’esport?

- La cafeïna (ingredient principal) pot crear dependència?

- La taurina dona energia i aporta algun benefici?

- El sucre que inclouen (entre 13 i 19 tarrossets) aporta nutrients?

- És saludable la cafeïna que du una llauna per a un xiquet/a?

- Les begudes “energètiques” són per fer esport?

- Podem practicar hàbits que aporten energia de forma natural?

BEGUDA “ENERGÈTICA” +
EXERCICI FÍSIC

Risc de danys cardiovasculars i

mort sobtada per increment del

ritme cardíac.

Deshidratació per l’efecte diürètic

de la cafeïna.

Fatiga sobtada per sobreesforç sota

els efectes de la cafeïna.

Falta de concentració per excés

d’estimulació (nerviosisme).

Risc de lesions per sobrevaloració

de les capacitats.

Insomni malgrat tenir ganes de

descansar.

Efecte: Pot donar sensació d’energia.

Efectes secundaris:

SÍ!
NO!

SÍ!
SÍ!

NO!
NO!

NO!

LA PREVENCIÓ DES DE LA FAMÍLIA: 
Què cal saber sobre les begudes enrgètiques? 

SÍ!

NO!

15 terrossets de secre en un llauna. L'OMS
recomana un màxim de 6 terrossets de sucre

al dia



En cas de voler realitzar qualsevol
pregunta o consulta, contacta amb:

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221
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- CAFEÏNA: Droga estimulant del Sistema Nerviós Central que pertany a la

família de les xantines i que es troba al cafè, guaranà, cola, te, xocolata, mate... i crea
dependència.

- TAURINA: És un aminoàcid que ja tenim a l’organisme i en ingerir-la no
provoca cap efecte positiu ni negatiu. Es va trobar per primera vegada a la bilis

del bou (de ahí el nom) i no als testicles com es rumoreja. No és semen de bou. 

- SUCRE: Hidrat de carboni d’acció ràpida anomenat de “calories buides” perquè
no aporta nutrients. Està associat a la hiperactivitat, impulsivitat, sobrepès,

colesterol...

- BEGUDES ISOTÒNIQUES: Hidraten i aporten nutrients que s’han perdut amb

l’exercici. Tampoc se n’ha d’abusar perquè no són refrescos. Les begudes
isotòniques només són recomanables per exercicis de certa intensitat i durada que
facen suar molt. No són begudes energètiques ni estimulants.

Beure begudes
energètiques està
contraindicat per

als menors...
 

No són innòcues, 
 comporten un alt  
risc per a la salut
del teu fill o filla.

RECORDA!

PARAULES RELACIONADES AMB AQUESTA SUBSTÀNCIA
QUE HEM DE CONÉIXER...

Pròximament al butlletí de gener...

"Cànnabis, la droga normalitzada..."
 

GLOSSARI

“Empra just l'energia que correspon al problema.

No empres un fusell per a matar a una
papallona.”

 ALEJANDRO JODOROWSKY

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221


