DOSSIER
DE PROGRAMES I PROJECTES
PREVENTIUS
Educació secundària i Batxiller
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PROGRAMA DE REDUCCIÓ DEL RISC PER ALS PQPI, PISE, ALTER i
ESCOLES TALLER
DESTINATARIS: Alumnes que participen en el programa
PQPI, PISE, ALTER, ESCOLES TALLER i/o grups reduïts

Donada l'actual xifra d'alumnes adolescents que
estableixen un contacte continuat amb les drogues,
considerem oportú oferir un programa de prevenció
selectiu de drogues destinat als adolescents que realitzen
el programa PQPI i/o adaptacions curriculars.

OBJECTIUS
Que l'alumne sigui capaç de desenvolupar actituds adequades davant les
drogues
•

Que l'alumne valori els aspectes positius i negatius del consum de
drogues, amb la intenció de promoure una presa de decisions
responsable.

•

Que l'alumne reflexioni sobre els riscos relacionar- se amb la utilització de
substàncies als espais lúdics.

•

Que l'alumne identifiqui com pot evitar malalties relacionades amb les
pràctiques de risc (sida, hepatitis C, etc.)

METODOLOGIA i ACTIVITATS
Les sessions es desenvolupen dins de l'horari de tutoria dels Instituts d'Educació
Secundària. El programa està estructurat en 3 sessions d'una hora i mitja de
durada, on es treballen els objectius presentats a través de diferents dinàmiques.

2

EXPOSICIÓ “DE QUÈ VAN LES DROGUES?
DE QUÈ VAN EL JOVES?”
DESTINATARIS: alumnes de 2n i 3er ESO
OBJECTIUS
Afavorir el desenvolupament de criteris personals
sobre les drogues a través d'una exposició itinerant
que consta de 20 panells amb una informació que
pretén promoure una reflexió collectiva per impulsar
un debat d’acord amb les següents pautes: els joves
vistos pels joves, mites i realitats sobre les drogues,
riscos que cal considerar, temps d’oci, temps de canvi i així ho veiem nosaltres.

METODOLOGIA i ACTIVITATS:
La metodologia de l’exposició proposa dinamitzar debats amb potencial
educatiu:
•

Presentar cada tema com un assumpte sobre el qual reflexionar, obert a
múltiples punts de vista.

•

Afavorir la participació, de manera que el debat no sigui monopolitzat per
visions parcials.

•

Tancar el debat arreplegant, en forma d’interrogants, els aspectes més
destacats, i convidant a que cada alumne segueixi amb la seva pròpia
reflexió.

•

El desenvolupament de l’activitat té una durada de dues hores, primera hora
de recorregut per l’exposició i segona hora de reflexió. (Es poden realitzar
seguides o en dies diferents).

•

L’exposició compta amb un tècnic en drogodependències que desenvolupa
les sessions.

PROPOSTES D’APLICACIÓ:
El Centre Educatiu sollicita l’exposició en les seves installacions. Per això ha de
procurar un lloc apropiat (20 panells) dins de l’IES i el personal de l’Ajuntament
s’encarrega del transport i collocació dels panells. L’exposició està durant 10
dies al centre i el tècnic es desplaça al centre educatiu per realitzar les sessions.
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INFORMACIÓ: PROGRAMA EDUCACIÓ VIÀRIA I DROGUES
L’Organizatció Mundial de la Salut (OMS) va alertar que la principal causa de mortalitat entre els
joves són els accidents de trànsit i la segona causa de discapacitat juvenil, els nois estan afectats
tres vegades més que les noies. El grup d’edat dels 15 als 24 anys són els mes afectats.
Des de diferents sectors de la comunitat es demanen als municipis ser part activa i participar en
el desenvolupament educatiu dels joves, amb programes que afavoreixin l’adquisició de
competències i habilitats per millorar la seva qualitat de vida.
Els principis preventius establerts dins del catàleg de la NIDA (National Institute on Drug Abuse)
per a la prevenció de drogues, basats en les investigacions més rellevants i actuals, són els
següents:
•
•
•
•
•
•
•

Els programes de prevenció han ser dissenyats per incrementar els factors de protecció i
reduir els factors de risc.
Han d’incloure estratègies per reforçar les actituds contra el consum, incrementar la
competència social i millorar les habilitats socials.
Els programes per a adolescents han de basar-se en activitats d’interacció entre ells.
Els centres educatius són el medi més favorable per als programes de prevenció i per a
seleccionar a subpoblacions amb major risc de consum.
Els programes preventius han d’adequar-se a l’edat de la població diana.
Els programes de prevenció, per demostrar eficàcia, han de tenir una duració superior a
les 10 hores, independentment de la longitud temporal.
Han de ser aplicats per professionals qualificats, entrenats i creïbles.

Amb el projecte d’Educació Viaria: drogues i conducció, en primer lloc pretenem ser part activa
en el procés educatiu dels joves. És un programa que es va dissenyar a partir dels principals risc
detectats en els joves d’edats compreses entre els 15 i 19 anys, la relació entre mortalitat –
accidents de trànsit – consum de drogues. En segon lloc, el programa està dissenyat amb
instruments que ajuden a interactuar amb els joves com són el còmic, alcoholímetres, flayers,
etc. Esta implementat per professionals qualificats de manera interdisciplinar: policia local i
tècnics en drogues. I en tercer lloc s’ha adequat als interessos dels joves, ja que la conducció, és
un dels seus centres d’interès. És un programa d’aplicació longitudinal amb més de 10 hores
d’aplicació des de la primària fins a batxiller.
Les avaluacions realitzades als alumnes que han participat en anys anteriors en el programa
expressaven en un 83,6% que els continguts havien estat molt interessants i útils, un 89,2% que
els continguts fan referències a situacions reals que ells mateixos es podien trobar. El 91,8%
expressaven que és molt important participar en programes preventius dins dels centres
educatius.
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INTRODUCCIÓ A LES DROGUES
EDUCACIÓ VIÀRIA

Acció 1

Projecte desenvolupat conjuntament entre la Policia
Local i el Pla Municipal sobre Drogues, dins del
programa Drogues i Conducció.

DESTINATARIS: alumnes de 4rt ESO.

OBJECTIUS
L'Alumne ha d'adquirir uns coneixements bàsics que el capacitin per actuar de
forma saludable davant la problemàtica del consum de drogues i conducció.

•

Identificar i practicar la presa de decisions davant del consum de
drogues:
◦ Analitzar la classificació de les drogues segons els efectes al SNC
◦ Assimilar, relacionar i interpretar els efectes de les drogues sobre la
persona, el seu efecte sinàptic.
◦ Anàlisi de l’autocontrol personal i social
◦ Debatre mites sobre les drogues
◦ Analitzar els riscos associats al consum de drogues.

•

Conducció (sessions desenvolupades per la Policia Local)

METODOLOGIA I ACTIVITATS
Les sessions es desenvolupen dins de l'horari de tutoria dels instituts d'Educació
Secundària. Les sessions estan estructurades per grups d'incidència:
•

4rt ESO: 3 sessions d'una hora de durada (dues a càrrec de la Policia
Local i una a càrrec dels tècnics del PMD).
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UNA NIT DE FESTA
EDUCACIÓ VIÀRIA

Acció 2

Projecte desenvolupat conjuntament entre la Policia
Local i el Pla Municipal sobre Drogues, dins del
Programa Drogues i Conducció.

DESTINATARIS: alumnes de 1er de Batxiller.

OBJECTIUS
L'Alumne ha d’adquirir coneixements sobre els efectes
de les drogues al organisme, la conducta i la conducció.

•
•
•
•
•
•
•

Conèixer la definició i classificació de les drogues i conceptes relacionats
com tolerància, dependència, sistema nerviós, tipus de consum, etc.
Reflexionar sobre les conseqüències relacionades amb els consums i mites
sobre les drogues.
Analitzar els efectes i conseqüència de la mescla de substàncies en
l'organisme.
Practicar algunes habilitats d'oposició.
Reconèixer rics del consum d'alcohol i altres drogues i abordar algunes
formes de reduir-los.
Identificar diferents alternatives a la conducció sota els efectes de
l'alcohol.
Obtenir informació bàsica sobre educació viària i els efectes del consum
sobre la conducció.

METODOLOGIA I ACTIVITATS
La unitat didàctica consta d'una part practica en forma de còmic i una altre
de continguts teòrics on es desenvolupen els aspectes relacionats amb els
temes que es tracten. En total la unitat didàctica consta de quatre capítols.
•

1er de batxiller: 3 sessions d'una hora de durada (una a càrrec de la
Policia Local i dues a càrrec dels tècnics del PMD).
El programa és desenvolupat per tècnics en prevenció de drogues,
agents de la policia local i/o professors/tutors de secundària. Al final del
còmic

s'enumeren

algunes

webs

que

poden

complementar

el

desenvolupament de les sessions.
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DROGUES I CONDUCCIÓ
EDUCACIÓ VIÀRIA

Acció 3

Projecte desenvolupat conjuntament entre
la Policia Local i el Pla Municipal sobre
Drogues, dins del Programa Drogues i Conducció.

DESTINATARIS: alumnes de 2on de Batxiller.

OBJECTIUS
L'Alumne ha d’adquirir coneixements sobre els efectes de les drogues en la
conducta i la conducció.

•
•
•
•
•
•

Conèixer els conceptes relacionats
com tolerància, dependència,
sistema nerviós, tipus de consum, etc.
Reflexionar sobre les conseqüències relacionades amb els consums de
drogues.
Analitzar els efectes i conseqüència de la mescla de substàncies en
l'organisme.
Reconèixer rics del consum d'alcohol i altres drogues i abordar algunes
formes de reduir-los.
Identificar diferents alternatives a la conducció sota els efectes de
l'alcohol.
Obtenir informació bàsica sobre educació viària i els efectes del consum
sobre la conducció.

METODOLOGIA I ACTIVITATS
La unitat didàctica consta d'una part practica en forma de debatre i una altre
de continguts teòrics on es desenvolupen els aspectes relacionats amb els
temes que es tracten en format audiovisual.
•

2on de batxiller: 3 sessions d'una hora de durada (una a càrrec de la
Policia Local i dues a càrrec dels tècnics del PMD).
El programa és desenvolupat per tècnics en prevenció de drogues,
agents de la policia local i/o professors/tutors de secundària. Al final del
còmic

s'enumeren

algunes

webs

que

poden

complementar

el

desenvolupament de les sessions.
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PROGRAMA “HABLA CON ELLOS”
DESTINATARIS:
Famílies amb fills que estan cursant 3r i 4t d'E.S.O.

OBJECTIUS
Aquest és un programa familiar que té com a
objectiu general fomentar la comunicació entre
pares i fills per tal de preveure i conèixer els primers
contactes amb l’alcohol.

L’objectiu principal és que els pares siguin agents de prevenció del consum
d’alcohol i d’altres drogues dels seus fills a través de la comunicació.

METODOLOGIA I ACTIVITATS:
Es tracta de 6 sessions d’una hora i mitja cadascuna, de caràcter pràctic i
dinàmic a les quals a través de xerrades es donaran les eines necessàries per
actuar com a agent preventiu.

El material consta d’un llibre amb cinc temes bàsics clarament estructurats en
sessions diferents:
1 sessió: tractar el tema de l’alcohol
2 sessió: educar cap a l’oci
3 sessió: donar exemple
4 sessió: comunicar-se
5 sessió: establir normes i límits
6 sessió: visita a centres i activitats juvenils
El programa és desenvolupat per tècnics en prevenció de drogues i amb
formació en pedagogia familiar.
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SERVEI D'ASSESSORAMENT FAMILIAR
Des del Pla Municipal sobre Drogues de
l’Ajuntament d’Eivissa oferim un servei
d’Assessorament familiar destinat a pares i mares.

La finalitat d’aquest servei és capacitar a pares i
mares des d’una perspectiva informativa i
d’assessorament relacionada amb la problemàtica
del consum de drogues, ja sigui a nivell preventiu,
en l’abordatge dels primers consums o en consums
problemàtics.

AQUEST SERVEI VA DIRIGIT A:
•

Pares i mares que busquin informar-se sobre drogues per transmetre
aquesta informació als seus fills.

•

Pares i mares que volen informar-se sobre pautes educatives positives
a seguir: Normes, límits, comunicació, adolescència...etc.

•

Pares i mares que busquen assessorament familiar per a conductes
relacionades amb els consums inicials o problemàtics.

INFORMACIÓ:
Per tal de resoldre qualsevol dubte al respecte, ampliar informació sobre
els programes i/o sollicitar la participació del vostre centre als programes
es poden adreçar:
PLA MUNICIPAL SOBRE DROGUES
C/ Canàries n 35, Edif CETIS, 1er pis 07800 Eivissa – Illes Balears
Tel/Fax: 971 39 75 57 - pmd@eivissa.es / infodrogues@eivissa.es
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