
  
  
PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LES ADDICCIONS A SUBSTÀNCIES A L’ESCOLA PASE.BCN  
   
UNITATS DIDÀCTIQUES  
  
  
Unitat didàctica 1- Tu davant les drogues  

Es tracta d’una enquesta sobre el tabac, l'alcohol i les drogues, a l’inici del programa, que 

pretén motivar a la gent jove sobre aquells aspectes no coneixen o no s’han plantejat i que 

el programa ofereix. Es tracta d’una activitat informatitzada i que dona una puntuació 

individualitzada en funció de les seves respostes i un comentari adaptat a aquesta puntuació 

(Accés amb contrasenya).   

  

Unitat didàctica 2- Tabac, alcohol i cànnabis avui  

Activitat de preguntes i respostes per a cercar la informació bàsica sobre el tabac, l'alcohol i 

el cànnabis i els seus efectes sobre l’organisme humà.   

  

Unitat didàctica 3- Per què de vegades fem el que fem o fem una cosa que no volíem  

fer  

Unitat que pretén la identificació de la pressió de grup d’algunes figures del seu entorn i 

dels mecanismes amb que opera la publicitat, a través d’algunes escenes audiovisuals i un 

taller d’anuncis publicitaris.   

  

Unitat didàctica 4- El meu termòmetre del risc  

Activitat d’identificació de la pròpia exposició al tabaquisme passiu, a partir d’un 

autoregistre al llarg d’una setmana i la posterior anàlisi d’aquests valors.  
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Unitat didàctica 5- Fes-ho!  

Unitat específica d’entrenament d’habilitats de comunicació per a refusar una cigarreta i 

desenvolupar l’assertivitat davant l’oferta de substàncies addictives. És la sessió central del 

programa i de la que no es pot prescindir, pel seu gran valor preventiu.  

Unitat didàctica 6- I tu què faràs?  

Espai per a treballar la intenció de conducta sobre fumar, la clarificació personal davant el 

fet i la formulació d’un compromís de persona no-fumadora.  
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