
Avaluació del programa SOBRE CANYES I PETES 

 

Programa de Prevenció del consum d’alcohol i cànnab is 

 

El programa Sobre canyes i petes és un programa de prevenció universal en el marc 

escolar adreçat a escolars del tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), 

14-15 anys d’edat. El programa va néixer el 2005 com a programa "xkpts.com", 

articulat en aquell moment amb un programa generalista de prevenció de 

drogodependències ("Decideix!", "¡Tu decides!"). El Programa "Decideix" creava un 

entorn centrat en la presa de decisions i en com actuar davant de l'abús de 

substàncies. El programa "xkpts.com" constava de dues unitats explícites de prevenció 

del consum de cànnabis, una sessió didàctica audiovisual sobre la pressió social i de 

grup per a consumir la substància i una sessió d'entrenament d'habilitats per ser capaç 

de reconèixer aquesta pressió i rebutjar les ofertes. A l'octubre de 2009, a partir del 

que s'ha après de l'avaluació de la intervenció sobre el consum de cànnabis, es va 

crear una segona versió del programa formada per cinc unitats didàctiques i a la que 

es van incorporar tant el treball de les expectatives sobre el consum de begudes 

alcohòliques com l’entrenament d'habilitats per a fer front al consum d'alcohol. El 

programa llavors va canviar de nom i l’actual és "Sobre canyes i petes". 

 

Consta d’un total de 5 sessions a realitzar en 6-11 hores de la programació de l'àrea 

de tutoria, preferiblement de 3r. curs de secundària, ja que el contingut del programa 

se centra principalment en la prevenció de l'evolució del consum experimental al 

consum habitual d'alcohol i cànnabis. Es plantegen 2 modalitats d'implementació 

d'acord amb el temps disponible: la intervenció recomanada (5 sessions en 11 hores) i 

la intervenció mínima (5 sessions en 6 hores). L'entrenament d'habilitats és la part que 

disposa d’una millor evidència d’efectivitat de tots els components del programa, raó 

per la qual fins i tot la intervenció mínima exigeix dedicar un parell d’hores a la sessió 

de l’entrenament d’habilitats (sessió 4). El tractament de les influències socials, que es 

fa a través dels dos DVDs que ofereix el programa ("Quina canya!", Sessió 2 i 

"xkpts.com", Sessió 3) és el segon component en importància i el que potencia la 

intervenció recomanada respecte de la mínima. 

 

 

 

 

 



Avaluació de procés 

 

En el marc de l'avaluació de l'efectivitat del programa precursor "xkpts. com ", es va 

realitzar una avaluació del procés exhaustiva en 117 aules de 39 escoles de 3r d'ESO 

de la ciutat de Barcelona (Sánchez-Martínez, 2010). Es van recollir fitxes d'avaluació, 

tant dels docents com de les famílies, a les que es convida a interaccionar amb els 

seus fills i filles a través d’una guia ("Cànnabis: parlem a casa"). Es va valorar el 

compliment o nombre d'activitats realitzades i la fidelitat al protocol d'aplicació. 

L’entrenament d'habilitats es va aplicar en el 72,4% de les aules. El 59,2% d'aules va 

realitzar una intervenció acceptable (mínim 8 de 16 activitats preventives) enfront del 

38,2% d’aules amb intervenció qualificada (mínim 1 activitat per cada sessió general i 

2 per cada específica). La puntuació mitjana de la valoració del programa va ser 7,4 i 

el 81,6% del professorat tornaria a aplicar-lo. La taxa de participació de les famílies va 

ser del 28,3% (796). En definitiva, en dues de cada tres aules la intervenció va ser 

acceptable i quatre de cada deu van complir estrictament el protocol. Una major 

participació de les famílies es correspon amb les escoles amb una millor 

implementació de la intervenció. Per altra banda, cada any els participants en el 

programa han d’omplir una fitxa d'avaluació de la feina realitzada, actualment 

incorporada al web del programa i que es pot contestar digitalment. És un requisit per 

obtenir el certificat de reconeixement de la implementació del programa. 

 

Avaluació de l’efectivitat 

 

Per avaluar l'efectivitat del programa precursor "xkpts.com" (Ariza, 2013), es va 

dissenyar un estudi quasi experimental per avaluar l'eficàcia de la intervenció 

implementada en un grup d’intervenció (GI) amb 39 escoles en comparació amb un 

grup control (GC) de 47 escoles no exposades a la intervenció. De les 224 escoles de 

secundària de Barcelona, 86 van ser avaluades en el curs 2005-06 a través d’un 

qüestionari autocontestat ("L'estil de vida dels Joves", basat en l'enquesta FRESC de 

l'ASPB i adaptat al tema del consum del cànnabis), administrat a l'inici de l'estudi i 15 

mesos després de la intervenció. Van participar 4.848 escolars de 3r. ESO (14-15 

anys), 2803 assignats al GI i 2043 al GC, d'acord amb el tipus i mida de l'escola i el 

nivell socioeconòmic del barri en què es trobava l'escola. Als 15 mesos de seguiment, 

el 8,2% dels nois i el 8,3% de les noies en el GI van passar a ser consumidors regulars 

de cànnabis (en els últims 30 dies) front l’11,8% dels nois i l’11,6% de les noies en el 

GC. Aquestes diferències van ser estadísticament significatives (p = 0,003), el que 

representa una reducció del 29% en els consumidors de cànnabis durant l'últim mes 



en el GI en comparació amb GC. La incidència del consum de cànnabis durant l'últim 

mes va ser menor a les aules que es van adherir al protocol del programa. 

Concretament, la diferència de 3,4% entre els grups passava a un 4% en els alumnes 

d'escoles amb intervenció "acceptable" (mínim de 8 activitats realitzades de les 16 

possibles) i a 4,4% en el cas d'escoles amb intervenció "qualificada" (fidels al protocol). 

En aquests casos la reducció de consumidors habituals evitats amb la intervenció 

pujava al 34% i 36%, respectivament. En l'anàlisi multivariada, els principals predictors 

del consum regular de cànnabis als 15 mesos eren assistir a una escola pública, no 

exposar-se al programa d'intervenció, tenir expectatives favorables al cànnabis, no 

percebre el cànnabis com una substància amb risc, mostrar una baixa autoeficàcia per 

rebutjar les ofertes de consum i el fàcil accés a la substància. 

 

En conjunt, la conclusió és que el programa "xkpts.com" és efectiu en la prevenció de 

la progressió cap al consum de cànnabis durant l'últim mes (consum habitual o 

regular). L’efectivitat va ser major a les aules que es van adherir estretament al 

protocol. A partir de l’experiència d’aquest programa per al consum de cànnabis, 

l'equip d'autors va aplicar els principis exitosos d’aquesta intervenció al consum de 

begudes alcohòliques en aquesta mateixa població diana, elaborant unes activitats 

similars per a aquesta segona substància. En concret, es va incorporar un DVD per a 

treballar les influències socials i es van dissenyar situacions de consum d'alcohol 

semblants a les del "xkpts.com" per a ser representades i analitzades a través de la 

tècnica del "role playing", per entrenar les habilitats per reconèixer la pressió social, 

així com per rebutjar les ofertes de consum d'alcohol. D’aquesta manera es va arribar 

al programa en la seva versió actual "Sobre canyes i petes" (Ariza, 2009). 
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