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Equipo de Prevención

Se algo foi "ao azar" ou "por azar", significa que foi por casualidade, de maneira 

fortuíta ou accidental, involuntario, ou sen unha intención ou un motivo determinado ou 

prefixado, algo que ocorre sen reflexionar sobre iso nin planealo, algo que non ten guía 

nin rumbo, e que non ten orde ou ocorre aleatoriamente. 



 A ilusión de control vólvese máis forte naquelas persoas que teñan ou 

vexan unha asociación aleatoria entre un comportamento e o resultado 

de ganancia. É dicir, é posible que nalgunha ocasión realizases algunhas 

das anteriores condutas e gañases nalgún xogo de apostas. Ademais, 

seguramente escoitases nos medios de comunicación noticias          

sorprendentes como “xoga o mesmo número durante 20 anos e gana 30 millóns de euros”, ou “o Gordo da       

Lotería de Nadal caeu de novo na sucursal máis coñecida da Cidade de Madrid”. Estas asociacións son froito de 

azar, é dicir, o resultado da ganancia non depende do que fagamos individualmente. Con todo, tendemos a    

quedarnos coa información máis positiva ou coa que máis nos interesa. Si é certo que a persoa que saíu nas    

noticias gañou 30 millóns de euros, pero tamén é certo que estivo xogando cada día da semana durante 20 anos, 

gastando tamén moito diñeiro. Tamén é certo que o Gordo da Lotería caeu na mesma sucursal, pero esa         

sucursal pode vender miles de números diferentes de todos os existentes. Este proceso denomínase 

“pensamento máxico”, é o mecanismo que está presente nas supersticiones.  

En certas ocasións, tendemos a pensar que é posible 

controlar o resultado das nosas apostas. Cremos que       

teremos máis posibilidades de gañar, por exemplo, pasando 

o décimo da lotería pola barriga dunha embarazada, soprando os dados antes de tiralos, escollendo números  

relacionados con aniversarios ou eventos persoais no Euromillones, ou mesmo apertando os botóns dunha   

máquina comecartos con moita forza. Algúns destes actos proceden de costumes ou crenzas populares, outros 

veñen influenciados polas películas e a televisión, e outras simplemente sáennos de forma natural. A crenza de 

que podemos intervir no azar para    gañar chámase “ilusión de control” 



Os números acabados en 13 non son unha boa elección. 

 En cambio, os que acaban en número par e ou en cero son bos números. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhqMpHaUjvk&t=2s  

Realidade: A probabilidade de gañar é a mesma para todo o conxunto dos  

números. Desta forma, non existen números bos ou malos, guapos ou feos,     

mellores ou peores. O azar non entende de gustos persoais 

  Se sigo xogando, recuperarei o diñeiro investido. 

Realidade: Os xogos de apostas están construídos para que gañe a banca, é dicir, para que 

perdan os e as xogadoras. Pénsao, se gañasen máis frecuentemente as persoas xogadoras que as 

casas de apostas, non habería diñeiro suficiente para pagar todos os premios, nin para que as   

casas de apostas pagasen todos os seus gastos e publicidade. O negocio ha de seguir sendo     

rendible. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhqMpHaUjvk&t=2s


O meu décimo da lotería era o 23450 e o Gordo de Nadal foi o 23451.  

Case me toca! Que rabia!  

Realidade: O certo é que non importa que tiveses o número 23451 ou o 67508. En calquera caso, 

estiveches igual de lonxe de gañar. A probabilidade de aparición de todos os números da Lotería 

é a mesma. Aparentemente pode parecer que estiveches moi preto de que che tocase o Gordo, a 

soamente unha cifra. Pero esta é unha ilusión de control como calquera outra. Denomínase        

“as case ganancias” 

Vinme todos os partidos da Champions,   

seguro que se aposto gañarei moito diñeiro.  

 Realidade: Aínda que domines todos os coñecementos sobre o fútbol 

ou calquera outro deporte, en realidade o resultado non depende de ti, 

depende dos e as deportistas e de variables que non se poden predicir. 

Pode ser que o membro dun equipo lesiónese, ou que se despiste e 

métanlle gol, que chova e sexa máis difícil xogar no campo, etc. Pode 

ocorrer tamén que o teu equipo gañase os tres últimos partidos, pero 

iso non asegura que gañe o cuarto. 

https://www.youtube.com/watch?v=aK9y8WXH2jU  

https://www.youtube.com/watch?v=aK9y8WXH2jU


Teño unha habilidade para o cálculo mental excelente,     

podería dedicarme ao póker e gañar moito diñeiro. 

 Realidade: Pode ser que se che dea moi ben o cálculo mental. Pero o certo 

é que no póker hai un gran compoñente de azar. Por moi ben que xogues as 

túas cartas, nunca poderás controlar que cartas tócanche a ti ou ao resto 

de xogadores e xogadoras. É certo que hai algunhas poucas persoas que   

viven profesionalmente do póker. Pero se temos en conta a todas as       

persoas que xogan ao póker no mundo, soamente unha    porcentaxe moi   

pequeno vive profesionalmente diso. Ocorre o mesmo que en calquera     

profesión. Hai millóns de actores e actrices no mundo, pero soamente hai 

un Leonardo Dei Caprio ou unha Meryl Streep.  

https://www.youtube.com/watch?v=o8S-2cQ_lQc 

Cuantos máis cartóns de Bingo xogue,  

terei máis probabilidade de gañar diñeiro.  

Realidade: En todos os xogos de apostas, cada xogada é independente das anteriores e das     

futuras. Aínda que nun cartón de Bingo fosen gañadores determinados números, non quere dicir 

que no seguinte volvan saír os mesmos. Igual que sucede nos xogos de Loterías (Euromillones, 

Primitiva, etc.), xogar sempre o mesmo número non che garante que nalgún momento da vida che 

vaia a tocar o premio. Todos os números teñen a mesma probabilidade de saír gañadores.  

https://www.youtube.com/watch?v=o8S-2cQ_lQc


Se compro un décimo de Lotería de Nadal na sucursal máis   

famosa da cidade, seguro que me toca.  

 Realidade: Se todos os anos adoita tocar algún premio nesta sucursal, é porque sempre vende unha 

variedade de números moi ampla. Desta forma, é máis probable que un número que teña  premio fose 

vendido nesta sucursal porque vende miles de décimos diferentes. Pero en realidade, todos os    

décimos teñen a mesma probabilidade de obter premio. De novo, trátase dunha cuestión de azar e 

probabilidades, e non de que ese lugar teña “máis sorte”.  

Hai que ter unha estratexia para gañar nas máquinas comecartos . 

 Realidade: As máquinas comecartos que poden atoparse en calquera bar   

dependen do azar e de como foron programadas. Nunca dependen do noso  

coñecemento ou estratexia. Sempre están programadas para dar unha      

porcentaxe determinada de premios que, de novo, sempre é menor que a    

ganancia da empresa  

Hoxe é o meu día de sorte, creo que se xogo vai tocar algo.  

Realidade: De novo, o azar e as probabilidades non entenden de como está a ir o teu día, se se trata 

dunha ocasión especial, ou se levas contigo determinados obxectos que crees que che dan sorte. 

Lembra que os xogos de apostas están construídos para que gañe a banca.  



Saíu vermello en 7 ocasións na ruleta. Agora seguro que toca negro.  

Realidade: De novo, cada xogada non depende nin das anteriores 

nin das futuras. A probabilidade de que nesa ocasión salga negro 

segue sendo do 50%, a mesma de que salga vermello. Lembra que 

o azar non se pode controlar, e que é a banca quen sempre gana.  

Esta páxina web ten o logo de Xogo Seguro,  

aquí non me volverei ludópata.  

Realidade: Hai operadores de xogo en liña que teñen o  logo 

de Xogo Seguro na súa páxina web. O logo de Xogo Seguro 

non indica que os xogos que se ofrecen sexan máis sans,   

impliquen menos riscos ou sexan menos adictivos. Este logo 

informa de que a empresa de xogo é legal en España, é dicir, 

proporciona regras de xogo claras, non presenta estafas, 

proporciona seguridade nos pagos e cobranzas, e identifica 

a identidade e a idade das persoas participantes a través do 

DNI, así como a protección de datos persoais.  

Fonte: Plan Municipal sobre Drogas do Concello de Oviedo 
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Suxerencias e comentarios:  

uad@concellodemonforte.com  

     Se queredes poñervos en contacto connosco,      

 estamos en:  

UNIDADE ASISTENCIAL DE  

DROGODEPENDENCIAS 

SERVIZO DE PREVENCIÓN 

Plaza da Estación - 17  

27400—Monforte de Lemos (Lugo) 

 
Facebook:  
Unidad Asistencial de Drogodependencias Monforte de Lemos 

No próximo boletín                   

indicaremos algunhas    

pautas para a  prevención 

do uso indebido dos   

xogos de azar.  

 

FELIZ  

MAGOSTO 


