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Sessió
1
SABER
PER TRIAR
FITXA 1

QUÈ EN SAPS DE LES DROGUES?

Anem a fer un joc de paraules per recordar tot allò que ja saps i resoldre els dubtes que puguis tenir.
A veure si pots trobar les paraules ocultes a la sopa de lletres i escriure-les al costat de la seva definició.

D

E

P

R

E

S

S

O R

E

R

I

D

H

I

O B

C

U

T

V

F

R O

V

D

E

P

E

N

D

E

N

C

I

A

H

E

L

S

A

C

A

E

L

I

R O

S

G

I

N

C

E

R

S

B

B

V

C

E

F

D

D

C

I

D O

V

I

R

E

G

A

L

U Q U M A

Y

I

I

S

D

T

C

P

G

P

Q

T

A

H

I

P

B

N

S

B

S

T

M S

R

I

A O

E

A

K

U

B

V

F

G O C Q

A

E

P

V

O

M

C O N

E

P

C

I

A

P

R

U

U

T

C

R Q

E

O C O

C

L

S

R

I

S

C

U M E

D

N M O

P

A

C

L

H

A

C

I

B

U

R

E

C

A

P

I

Q

A

B

S

T

I

N

E

N

C

I

A

O

A M N

T

O

L

E

R

A

N

C

I

A

D

C

H O

T

U

B

Y

O M

L

A

C

J

E

O

E

S

T

I

M U

L

N

T

I

P

R

A

I

1

1. 

: Substància que, introduïda a l’organisme, produeix modifica-

cions de l’estat psíquic i a vegades físic de l’individu i que és susceptible de causar dependència
si es consumeix repetidament.
2. 

: Sensació de necessitat de continuar consumint una substàn-

cia amb la intenció de gaudir dels seus efectes o d’evitar els efectes desagradables que produeix
no consumir-la.
2a. 

: Necessitat creada amb el contacte amb la droga que porta a

cercar compulsivament els efectes que produeix.
2b. 

: Canvis que provoquen algunes drogues dins de l’organisme,

després d’un període de consum continuat i que fan que el cos s’acostumi a la droga fent
necessari augmentar la quantitat per obtenir l’efecte desitjat, o bé que la persona acabi consumint per no sentir les molèsties derivades del no consum.
3. 

: Necessitat de recórrer a quantitats creixents de la substància

per assolir els mateixos efectes, a causa de l’habituació del cos a les dosis utilitzades. Augmenta
el risc d’arribar a la sobredosi.
4. Síndrome d’

: Síndrome que inclou un conjunt de reaccions físiques o cor-

porals que s’originen quan una persona dependent d’una substància psicoactiva deixa de consumir-la. Es coneix a nivell col·loquial com a mono.
5. 

: Qualsevol forma de consum en la que el risc per a la salut fí-

sica, psíquica o social és major que el “benefici” que la persona pretén aconseguir amb la droga.
En el cas d’algunes drogues, qualsevol ús que es faci és excessiu.
6. Consum de

: Patró de consum de substàncies psicoactives que augmenta

la probabilitat de patir conseqüències físiques, mentals i socials nocives per al consumidor.
7. 

: Ús repetit d’una substància psicoactiva fins al punt que l’usua

ri està periòdicament o crònicament intoxicat i té una gran dificultat per abandonar el consum o
disminuir l’ús d’aquestes substàncies, i intenta obtenir-les gairebé per qualsevol mitjà.
8. 

: Substància que activa, potencia o augmenta l’activitat neuro-

nal a nivell del sistema nerviós central.
9. 

: Substància que suprimeix, inhibeix o redueix alguns aspectes

de l’activitat del sistema nerviós central.
10. 

: Consum de més d’una droga o de més d’un tipus de droga

per una persona, normalment a la vegada i, generalment, amb la intenció d’augmentar, poten
ciar o contrarestar els efectes d’altre droga.
11. 

: Acció de tornar a consumir la droga després d’un període

d’abstinència, acompanyat freqüentment de la reinstauració dels símptomes de dependència.
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FITXA 2

ALGUNES DADES SOBRE LES DROGUES MÉS CONSUMIDES...

Quins efectes provoquen al cos? I sobre el comportament? Per què unes drogues són legals i altres
il·legals? T’ho passaràs millor si prens drogues?
Anem a resoldre junts tots aquests dubtes que ens estan sorgint. Per això, et proposem completar
el següent quadre sobre les drogues més consumides (tabac, alcohol, cànnabis i cocaïna). Col·loca
a cada quadre les enganxines corresponents als noms de les drogues per les que sigui certa cadascuna de les afirmacions. Recorda, hi ha tantes enganxines per cada substància com afirmacions
certes, per tant, no te n’ha de sobrar ni faltar cap!
CONEIXES ELS EFECTES D’AQUESTES DROGUES SOBRE L’ORGANISME?

Crea dependència física molt intensa.
Produeix una dependència psíquica molt
important, que fa que el consumidor busqui els
seus efectes compulsivament.
El seu consum pot provocar tolerància a la
substància.
Els consumidors crònics de la droga
pateixen Síndrome d’abstinència quan deixen
de consumir-la.
Qualsevol consum d’aquesta droga és un abús.
Els adults, a dosis moderades, en poden fer ús
d’aquesta substància.
El consum continuat de la droga pot generar
l’aparició d’una addicció a la substància.
És un depressor del sistema nerviós central.
És un excitant del sistema nerviós central.
És una droga al·lucinògena, ja que altera l’activitat
del sistema nerviós central, modificant la forma de
percebre el món exterior.
Pot provocar irritació de la mucosa de l’estómac,
trastorns de la visió, reflexos, equilibri i llenguatge.
Pot provocar tos, faringitis, bronquitis i, amb el
temps, càncer de pulmó. Disminueix la resistència
física en la pràctica d’esport.
Pot provocar envermelliment dels ulls, sequedat
de boca i, a dosis elevades, al·lucinacions,
despersonalització i confusió.
Pot produir disminució del cansament i de la
gana i, a dosis elevades, pèrdua de pes, dilatació
de les pupil·les, sequedat de boca, tremolor
i convulsions.

3

I ELS SEUS EFECTES SOBRE EL COMPORTAMENT?

Produeix desinhibició en les relacions socials,
sensació d’eufòria, i disminució de l’habilitat per
conduir. Pot produir irritabilitat i agressivitat.
Provoca sensació de distensió i tranquil·litza
mentre es consumeix perquè distreu tots els
sentits (tacte, gust, olfacte i vista).
A dosis baixes provoca sensació d’eufòria seguida
d’una fase depressora que produeix somnolència.
A dosis altes provoca confusió mental, angoixa,
al·lucinacions i, amb un consum habitual, pot
desencadenar un quadre psicòtic.
Genera eufòria, agressivitat, irritabilitat,
al·lucinacions i comportament antisocial.

QUÈ EN SAPS SOBRE LA SITUACIÓ SOCIAL D’AQUESTES DROGUES?

El seu consum a l’edat adulta està normalitzat
a la nostra societat. La venda a menors de 16
anys està prohibida.
Al nostre país és il·legal.
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FITXA 3

CONEIXES ELS LÍMITS DE RISC DEL CONSUM D’ALCOHOL?

Tots sabem que el consum d’alcohol entre les persones adultes està socialment acceptat. Però, saps
quines són les quantitats a partir de les quals el consum d’alcohol pot suposar un risc per als adults?
El consum d’alcohol es quantifica en UBE (Unitat de Beguda Estàndard):
• una canya = 1 UBE
• un got de vi petit = 1 UBE
• un cubata de whisky, ginebra o rom = 2 UBEs
Tenint en compte els límits de consum establerts per a les persones adultes, pensa les possibles
combinacions que no superarien aquests límits:

HOME ADULT

Límit de risc

Consum diari

< 2-3 UBEs

Consum setmanal

< 14-21 UBEs

Possibles combinacions

Consum en una sola ocasió < 5 UBEs

DONA ADULTA

Límit de risc

Consum diari

< 1-2 UBEs

Consum setmanal

< 7-14 UBEs

Possibles combinacions

Consum en una sola ocasió < 3 UBEs
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FITXA 4

QUÈ EN PENSES SOBRE AQUESTES CREENCES DE L’ALCOHOL?

Què hi ha de veritat i què no en aquestes frases? Us proposem comentar-les amb els vostres companys i companyes i, entre tots, decidir què hi ha de cert en aquestes creences.

L’ALCOHOL...
CREENÇA
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ÉS CERTA?

És un aliment perquè té calories.

SI

NO

Obre la gana.

SI

NO

Dóna força i energia.

SI

NO

Dóna calor i és bo per combatre el fred.

SI

NO

És una beguda saludable,
perquè és natural.

SI

NO

Treu la set.

SI

NO

És virilitzador i afrodisíac.

SI

NO

És preventiu dels problemes circulatoris
com l’arteriosclerosi (vasodilatador).

SI

NO

Ajuda a guarir el fred i la grip.

SI

NO

És un bon ansiolític (treu l’ansietat) i serveix
per relaxar-se davant l’estrès i per afrontar
les dificultats socials (timidesa, etc...).

SI

NO

PER QUÈ?

FITXA 5

DECIDEIX LA TEVA HISTÒRIA!

L’objectiu d’aquesta activitat és que siguis conscient de que tota decisió té les seves conseqüències
i, per tant, que hem d’estar preparats/des per prendre decisions autònomes i responsables enfront
de situacions que poden ocasionar un risc per a la nostra salut o la dels altres.
A la vida ens trobem constantment en situacions en les que és necessari que prenguem una decisió.
Per tal de que et sigui més fàcil prendre-la et plantegem un possible mètode per estar més segur/a
de que la teva decisió és la més apropiada.
1. Pensa en la situació que se’t planteja.
2. Pensa en totes les possibles alternatives tenint en compte els pros i contres que comporta
cadascuna de les decisions (si pot ser, recull informació rigorosa al respecte).
3. Procura prendre la millor decisió per a tu, en el moment concret, dintre del possible.
4. V
 alora les conseqüències reals de la teva decisió.
5. A
 ssumeix les responsabilitats.
Per tal d’entrenar-te una mica en aquesta tècnica et proposem que siguis el/la protagonista d’una aventura en la que hauràs de prendre decisions tenint en compte les seves possibles conseqüències.

HI JUGUES?
Inici: Divendres
És un divendres qualsevol d’una setmana corrent. Has acabat les classes i tens ganes de passar-t’ho
genial. El vespre se’t presenta amb diferents opcions de diversió. Tu ets el/la protagonista d’aquesta
història i hauràs de triar què vols fer en les diferents situacions que se’t proposen.

Decideix què faràs divendres entre les següents opcions tenint en compte les teves preferències o
el que acostumes a fer habitualment:
A. Quedar-te a casa xatejant, jugant a l’ordinador, veient una pel·li, etc.
B. S
 ortir amb els amics i amigues a fer alguna activitat que us agrada (cinema, casa d’un amic/ga,
assaig grup de música, centre comercial o recreatiu, esport, activitat al centre cívic, etc.).
C. Estar al parc amb els teus amics i amigues.
D. Anar amb la teva colla a la granja-cafeteria de sempre.
Marca l’opció que triïs i segueix les instruccions segons la decisió que prenguis:.
  Si has triat l’opció A vés a la SITUACIÓ 1.
  Si has triat l’opció B vés a la SITUACIÓ 2.
  Si has triat l’opció C vés a la SITUACIÓ 3.
  Si has triat l’opció D vés a la SITUACIÓ 4.
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SITUACIÓ 1: A casa
Has decidit quedar-te a casa. Està bé que t’agradi la tranquil·litat però no penses que de tant en tant
pots quedar amb els teus amics i amigues i moure’t una mica?
  Si vols tornar a provar, escull una altra opció de l’apartat INICI i segueix les instruccions.
  Si decideixes quedar-te on estàs, ves a l’apartat FINAL i acaba la teva història de divendres.
SITUACIÓ 2: Multiactivitats
Has decidit quedar amb el teu grup per fer alguna activitat de les que més us agraden. Com que
teniu al vostre abast diverses possibilitats hauràs de triar-ne una de les que et proposem o pensarne una de nova.
  Anar al cinema a veure l’última pel·lícula del teu actor o actriu preferit/da.
  Quedar a casa d’un amic o amiga i jugar a algun joc de taula o videojoc.
  Assajar amb el grup de música.
  Passejar pel centre comercial o recreatiu.
  Fer una mica d’esport.
  Practicar alguna activitat al centre cívic, cau o esplai del teu barri.
  Anar en bici, patins o skate.
  Altres (anota quina):
Ha sigut una activitat molt entretinguda i t’ho has passat molt bé amb el teu grup. Sempre que feu
alguna cosa junts és un no parar de riure i el temps passa volant... Ja són les 20h i has de decidir si
te’n vas a casa o si vols continuar l’aventura.
Marca la teva decisió i segueix les instruccions:
  Si ja has tingut prou diversió i vols marxar a casa teva, vés a l’apartat FINAL.
  Si vols continuar i decideixes anar al parc a veure quin ambient hi ha vés a la SITUACIÓ 3.
  Si tens més ganes de marxa i prefereixes anar a la granja-cafeteria vés a la SITUACIÓ 4.
SITUACIÓ 3: Al parc
Has decidit anar amb la teva penya a passar l’estona al parc del costat de casa. Esteu asseguts/des
a un banc xerrant i rient quan arriba un grup de joves més grans. S’instal·len al vostre costat i comencen a beure birres i fumar tabac. Vosaltres continueu al vostre rotllo però, de sobte, un noi de
l’altre grup comença a liar-se un porro...
Imagina que comenceu a parlar amb aquest grup i us ofereixen birres i porros.

Què faries? Per què? (enrecorda’t de valorar els pros i contres!)
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I si algun dels teus amics/gues dubtés entre consumir o no, què li diries?

  Si ja has tingut prou diversió i vols marxar a casa teva, vés a l’apartat FINAL.
  Si vols continuar vés a la SITUACIÓ 4.
SITUACIÓ 4: A la granja-cafeteria
Heu decidit anar a la granja-cafeteria del barri a la que sempre aneu. Esteu fent un berenar-sopar
amb entrepans, patates fregides i refrescos. S’està fent tard i heu acordat que marxareu en 20 minuts. En aquell moment entra el grup més popular de la vostra classe acompanyats de nois i noies
més grans. Vosaltres continueu a la vostra taula però veieu que una de les noies (la Laura) li demana una cervesa al cambrer i li ensenya el carnet d’identitat. Alguns/es del grup comencen a beure de
la cervesa mentres canten la cançó d’aniversari. Vosaltres heu de marxar i us aixequeu de la taula,
al passar pel costat de l’altre grup un noi de la vostra classe us ofereix cervesa. Rebutjeu l’oferiment
però ell insisteix dient que heu de celebrar que la Laura avui ha fet els 18 anys...

Què li diries al noi per tornar a rebutjar el seu oferiment?
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Com penses que et sentiries en dir-li?

Com creus que reaccionaria el noi al dir-li?

Abans de marxar l’altre grup us comenta que ara aniran a la festa que fa un company de classe (en
Pere) a casa seva aprofitant que no hi és la seva família. Us conviden a anar-hi. Alguns/es del teu
grup marxen i altres decideixen anar-hi. Tu què faries?
Prefereixo tornar a casa

Vés a l’apartat FINAL.

Tens ganes de seguir de festa i conèixer gent

Vés a la SITUACIÓ 5.

SITUACIÓ 5: Una festa
Arribeu a la festa quan ja està començada. Veus que algunes persones estan mig begudes o col·
locades de porros. Tu no sabies que a la festa hi hauria aquesta mena de substàncies i penses que
potser és millor anar-te’n a casa... Una amiga et convenç per quedar-vos una estoneta més perquè
a la festa hi ha la persona que li agrada. Acceptes quedar-te mitja hora però després marxareu. De
sobte, un noi molt simpàtic s’apropa a la teva amiga i li ofereix un cubata. Ella accepta i se’l pren
ràpidament. Com no està acostumada a beure li puja molt de pressa. L’altre noi també va content i
li proposa prendre’n un altre a mitges, ella riu i accepta. Mentres beuen plegats es fan quatre petons
malgrat a ella li agrada una altra persona de la festa.
En veure que la teva amiga passa de tu decideixes marxar però just quan arribes a la porta una persona et crida per dir-te que la teva amiga està molt malament... Vas on és la teva amiga i la trobes
asseguda a terra pàl·lida, marejada i amb ganes de vomitar. Una noia més gran s’apropa a vosaltres
i s’ofereix per portar-vos a casa en cotxe. Tu sospites que aquesta noia ha begut massa.
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Què decidiries? Per què? (per ajudar-te a decidir pots utilitzar el mètode proposat a l’inici)

Què li diries a la noia que s’ha ofert per portar-vos en el seu cotxe?
Com li diries? Què penses que et respondria?

Per acabar la història vés a l’apartat FINAL.

FINAL: RECORDA
 Arribats aquí esperem que hagis viscut una història interessant amb un final feliç fruit
d’haver pres bones decisions.
 Com has pogut comprovar al llarg de la història hi ha situacions en les que
és necessari que prenguis decisions de manera ràpida. Algunes de les possibles
alternatives poden suposar un risc per a la teva salut i altres poden implicar
a altres persones.
 Una bona manera de prendre una decisió autònoma i responsable és valorar els pros
i contres de les diferents alternatives i les conseqüències que poden comportar-te.
 Per últim, recorda que un cop presa la decisió hauràs d’assumir les seves
conseqüències.
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Sessió
2
QUINA
CANYA!
FITXA 6

Acabeu de veure el DVD ‘Quina canya!’. A continuació, contesteu en grups què penseu dels següents comentaris (penseu en arguments). Teniu 20 minuts, després farem una discussió en grup
gran així que necessitareu un/a portaveu.

‘L’alcohol és una droga perquè és una substància capaç de crear dependència i canviar
la conducta.’

‘... utilitzar l’alcohol com a mitjà per enfrontar algunes dificultats socials o per evadir-se dels
problemes dificulta l’aprenentatge d’estratègies d’enfrontament més saludables als problemes
quotidians.’
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‘L’alcohol no dóna més alegria ni és un estimulant. L’alcohol és una droga depressora,
és a dir, deprimeix les funcions del nostre sistema nerviós.’

‘La depressió del sistema nerviós afecta a l’estimulació i la capacitat de resposta sexual,
pel que l’alcohol dificulta les relacions sexuals.’

‘La publicitat, els models del cinema i la televisió, i la pressió social ens apropen
al consum d’alcohol, que mentalment s’associa a coses desitjables.’

‘Normalment, un dels problemes de l’alcohol és la dificultat de rebutjar
el seu consum quan hi ha molta pressió de l’entorn per fer-ho d’una manera
continuada.’
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‘Amb l’alcohol al volant no existeix el risc zero.’

‘Si una persona abusa de l’alcohol els caps de setmana pot fer una prova per esbrinar
si està en vies de desenvolupar una addicció que consisteix en sortir “de marxa” uns quants
caps de setmana sense beure alcohol.’

Teniu algun dubte que encara no s’hagi aclarit? Quin/s?
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Sessió3
XKPTS.COM

FITXA 7

Acabeu de veure el DVD ‘Xkpts.com’. A continuació, contesteu en grups què penseu dels següents
comentaris. Teniu 20 minuts, després farem una discussió en gran grup així que necessitareu un
portaveu.

‘Els porros no enganxen’
ARGUMENTS A FAVOR

ARGUMENTS EN CONTRA

‘Sota els efectes dels porros es lliga més’
ARGUMENTS A FAVOR

ARGUMENTS EN CONTRA
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‘Tothom fuma cànnabis’
ARGUMENTS A FAVOR

ARGUMENTS EN CONTRA

‘Fumar cànnabis té efectes adversos a curt, mig i llarg termini’
ARGUMENTS A FAVOR

ARGUMENTS EN CONTRA

Feu un llistat dels efectes adversos de fumar cànnabis.
EFECTES A CURT TERMINI
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EFECTES A MIG TERMINI

EFECTES A LLARG TERMINI

Teniu algun dubte que encara no s’hagi aclarit? Quin/s?
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Sessió
4
POSA’T A

LA PELL DE...
FITXA 8

ROLEPLAYING

A) Situació triada
El ROL que m’ha tocat preparar...

Els aspectes que m’ha tocat OBSERVAR...
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B) Situació triada

El ROL que m’ha tocat preparar...

Els aspectes que m’ha tocat OBSERVAR...
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C) Situació triada

El ROL que m’ha tocat preparar...

Els aspectes que m’ha tocat OBSERVAR...
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I les conclusions després de la discussió a classe són...
SITUACIÓ A

Principals conclusions

SITUACIÓ B

Principals conclusions

SITUACIÓ C

Principals conclusions
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Sessió
5
I TU,

QUÈ FARIES?
FITXA 9

CONSEQÜÈNCIES DEL CONSUM SOBRE UN MATEIX
I SOBRE ELS ALTRES

Sovint s’argumenta que el consum de drogues és una opció personal de qui consumeix. Es diu
que és una qüestió de llibertat personal. És un mal sobre un mateix...
Però en anteriors sessions ja hem vist que l’addicció anul·la la voluntat i impedeix que consumir
drogues sigui una opció lliure.
En aquesta sessió es vol insistir sobretot en el fet que el consum de drogues aviat afecta el món
de relacions personals i esdevé quelcom que afecta a les persones més properes amb les que
ens relacionem.
En aquesta sessió mostrarem que, com a conseqüència del consum de drogues apareixen situacions que ens creen dubtes sobre el que hem de fer, els dilemes.

Un DILEMA és una argumentació que es forma amb dues afirmacions possibles, que són contràries
i excloents l’una de l’altra, però amb la particularitat de que negada o acceptada qualsevol de les
dues, queda demostrada la que triem.
La sessió vol presentar-te una sèrie de situacions conflictives que massa sovint es plantegen al
voltant del consum de substàncies addictives com l’alcohol o el cànnabis i que tu, com a subjecte
que pot veure’s potencialment afectat per elles, les viuria com autèntics dilemes.
Per resoldre aquests dilemes podem practicar amb una metodologia que ens ajudi. Com deia la
definició, un dilema dóna lloc a dues posicions inicials davant qualsevol de les quals podem tenir
bones raons. D’aquí que el primer pas sigui considerar els avantatges i inconvenients de cadascuna
de les dues opcions.
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Dilema:
Davant la situació provocada pel consum de drogues,
Faig A o faig B

OPCIÓ A

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mí?

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?

OPCIÓ B

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mí?

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?

Exposats els avantatges i inconvenients de les dues situacions, tractem de fer el balanç i veure què
és el que pesa més i sembla la millor decisió.

Opció B

Opció A

De vegades la millor decisió és allò que és pitjor per nosaltres i millor per als altres i, en canvi, d’altres pot ser tot al contrari, el que és millor per nosaltres i pitjor per als altres.
Aplicarem aquesta senzilla metodologia en un exemple concret i després us proposem uns quants exemples més reals sobre el consum d’aquestes substàncies perquè els resolgueu individualment o en grups.
Exemple:
Quatre amics i amigues, dos nois i dues noies, heu anat junts convidats a una festa a casa d’un amic
d’un de vosaltres. En un moment donat alguns dels convidats han tret cerveses i “cubates” i alguns
nois i noies han begut, mentre d’altres no. Aviat us heu adonat que els vostres amics estaven bevent
massa i la festa ha canviat, pel que el noi 1 i la noia 1 heu decidit marxar abans i donar un tomb abans
de tornar a casa. Quan ja tornàveu a casa, de camí heu vist de lluny el noi 2 i la noia 2 asseguts en un
banc del carrer i amb molt mal aspecte.
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Dilema que se us planteja:
Continuar fins a casa vostra sense aturar-vos (opció A) o
Aturar-vos i ajudar als vostres amics per poder arribar a casa (opció B).
OPCIÓ A
CONTINUAR FINS A CASA VOSTRA SENSE ATURAR-VOS

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mí?

No és just que ara tinguem que pringar,
quan els hi hem advertit que paressin.

Ens fa pena veure el seu estat i simular
que no els veiem.

Hem d’arribar a casa a l’hora que ens havien
dit els pares.

Tindríem el dubte de si ens necessitaven.

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?

S’estalviaran que els veiem en l’estat
en que es troben.

Si ens arriben a veure que no ens aturem,
dubtaran de la nostra amistat.

S’hauran d’espavilar sols i solucionar
el problema on s’han ficat.

Poden necessitar-nos per a que truquem
a algú o els acompanyem.

OPCIÓ B
ATURAR-VOS I AJUDAR ALS VOSTRES AMICS PER PODER ARRIBAR A CASA

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mi?

Per sobre de tot està l’amistat
i ells ens necessiten.

Precisament hem marxat de la festa
perquè preveiem que això acabaria així.

Si els ajudem, demà o en un altre moment, podrem
ajudar-los a que s’adonin del que ha passat.

Arribarem tard a casa i haurem
d’explicar per què.

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?

Ho estan passant malament i estaran contents
de tenir el vostre ajut.

Igual us diuen que no us preocupeu per ells
i que ja s’espavilaran sols.

Segurament valoraran que els ajudeu,
malgrat que ja els havíeu dit que paressin.

Seguiran pensant que si els hi passa quelcom,
sempre hi ha algú que els ajudarà.

27

I la vostra decisió és:
Davant de la vostra anàlisi, en una conversa ràpida, perquè en aquest cas, la decisió l’havíeu de prendre ràpid, heu decidit aturar-vos i ajudar-los (opció B).
Moltes vegades alguns d’aquests arguments us vindran al cap després d’haver actuat, perquè hi ha
raons, com l’amistat o l’ajut a algú que ens necessita, que són valors que avantposeu a d’altres problemes com arribar tard o haver d’explicar la veritat dels fets als vostres pares.

Altres situacions com a conseqüència del consum de drogues que ens creen
dilemes
1. Acompanyar a un conductor que ha begut:
Pujar, passar-ho malament i no parlar-ne sobre el tema vs
Dir que no vols pujar i aconsellar-li que ell tampoc condueixi.
2. Tenir relacions amb una persona que consumeix (i t’ha demanat per sortir):
Dir que sí, si t’agrada la persona, i parlar-ne sobre el consum, que no t’agrada vs
Refusar la sortida i evitar donar explicacions.
3. Comences a tenir evidències que una altra persona s’està enganxant i ella ho nega:
Parlar i fer-li veure el que nosaltres ja hem observat vs
No dir res, perquè ha de ser ell qui se n’adoni.
4. Sortint amb un/a amic/ga o la meva parella, noto que beu massa:
Parlo i li dic el que jo noto respecte de com beu vs
Callo i espero a que ell/a se n’adoni que són quantitats molts grans les que beu
5. Davant d’un/a company/a que circula habitualment en bicicleta després d’haver-se
fumat 2-3 porros.
Parlar dels efectes que tenen els porros sobre la coordinació motora i els reflexes vs
Callar, perquè puc semblar repelent i és la seva decisió personal.
Completeu amb d’altres possibles exemples:
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Exerciteu-vos ara en la resolució d’alguns d’aquests dilemes.
Poseu-vos en grups de 3-4 persones i ompliu abans el quadre amb les diferents alternatives de
cada situació.
Després, a la vista de totes les raons aportades, feu la balança i decidiu la vostra acció.
Dilema que se us planteja:
(opció A)
										

o

(opció B)

OPCIÓ A

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mi?

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?
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OPCIÓ B

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mi?

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?

I la vostra decisió és:
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Dilema que se us planteja:
(opció A)
										

o

(opció B)

OPCIÓ A

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mi?

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?
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OPCIÓ B

Avantatges

Inconvenients

Què és el millor per a mi?

Què és el pitjor per a mi?

Què és el millor per als altres?

Què és el pitjor per als altres?

I la vostra decisió és:
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