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1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA CONTROLES? 

 
1.1 Justificació 

 
La prevenció de les conductes de risc i de les drogodependències és una de les línies 
estratègiques de la Diputació de Barcelona. L’exposició Controles? és una eina educativa 
més dins del conjunt de recursos de prevenció que ofereix l’Àrea d’Atenció a les Persones 
als municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Aquesta nova iniciativa expositiva s’adapta a les circumstàncies actuals de consum, 
ampliant grups d’edats i àmbits de treball, posant especial atenció en adolescents, joves i 
les seves famílies. Controles? està pensada  per aquestes franges d’edat amb l’objectiu 
de sensibilitzar la població i evitar i/o retardar l’edat d’inici del consum, així com treballar 
els factors de protecció per prevenir el consum i promoure actituds responsables i 
saludables. 
 
De forma complementària a l’exposició, el programa Controles? consta de diverses 
activitats de suport a la visita, que permeten treballar de forma completa i a fons al voltant 
d’aquesta realitat. 
 
En aquest cas, l’exposició Controles? s’ha ubicat a l’Espai Jove, al municipi de 
Berga. 
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1.2 El programa 

 
El programa Controles? gira entorn a una exposició itinerant sobre la prevenció de les 
drogodependències que s’adreça a adolescents de 12 a 15 anys, joves de 16 anys i més i 
a les seves famílies amb l’objectiu de proporcionar informació sobre drogues i treballar els 
factors de protecció per tal de prevenir-ne el consum, promoure actituds responsables 
entre els joves, treballant habilitats per a la vida, i reflexionar sobre l’estil educatiu dels 
pares i les mares per prevenir el consum de drogues dels fills i les filles. 

Mitjançant la interacció i les noves tecnologies, adolescents, joves i famílies podran visitar 
tres espais diferenciats que els proposen una reflexió crítica i constructiva entorn alguns 
dels elements relacionats amb les drogues i com prevenir-ne el seu consum.  

Per a donar continuïtat al programa Controles?, es realitzen diverses activitats 
complementàries a la visita guiada que permeten treballar de forma completa i a fons al 
voltant d'aquesta realitat. En el cas dels adolescents i els joves, es duen a terme tallers a 
l'aula que reforcen i amplien els contingut treballats a l'exposició. Pel que fa a les famílies i 
els professionals dels àmbits educatiu, de la salut, de serveis socials, del lleure, etc., es 
realitzen sessions formatives on es treballen totes aquelles estratègies d'intervenció 
necessàries per a desenvolupar positivament el rol preventiu de cada un d'ells. 

L’espai dirigit als adolescents, entre 12 i 15 anys, treballa de forma dinàmica i interactiva 
informació bàsica sobre tres drogues: l’alcohol, begudes energètiques, el tabac i el 
cànnabis. Durant l’activitat es facilita informació sobre el seu funcionament al cervell i els 
seus efectes sobre la conducta. En aquest espai, s’inicia en els més joves un procés de 
reflexió crítica envers la pròpia actitud i el consum de drogues en la nostra societat. 

L’espai dirigit a joves majors de 16 anys, facilita el debat entorn el consum de drogues, 
promovent un procés de reflexió al voltant de la percepció social que es té de les drogues i 
dels seus riscos. Al llarg del recorregut s’analitza críticament com aquesta percepció afecta 
en les decisions que es prenen i es facilita informació sobre diverses drogues (alcohol, 
tabac, cànnabis, cocaïna i drogues de síntesi).  

Per últim, un espai dirigit a famílies, mares i pares, proporciona estratègies educatives per 
prevenir l’abús de drogues en els fills/es, augmentar la qualitat i la quantitat de la 
informació dels pares i mares sobre les drogues i millorar les seves habilitats per fer front a 
situacions educatives conflictives, així com proposa adoptar un posicionament familiar que 
limiti el consum de drogues en els fills/es.  
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1.3 Sessions informatives 
 
Per a l’estada de l’exposició Controles? al municipi de Berga es va realitzar una sessió 
informativa per a professionals. 
 
La sessió informativa es va dur a terme el dia 6 de Febrer de 2018 a les 16:00h a l’Oficina 
Jove del Berguedà. Hi van assistir 9 persones representants de diversos col·lectius del 
municipi. La presentació del programa va anar a càrrec de la Sra. Laura Vega, tècnica de 
la Subsecció de Projectes i Programes de la Diputació de Barcelona i de la Laura García, 
tècnica en prevenció de drogodependències de PDS (Promoció i Desenvolupament 
Social).  
 

 
Hi van assistir professionals representants de: 
 

 INS Alt Berguedà (Bagà). 

 INS Puig-reig (Puig-reig). 

 La Xarxa (Berga). 

 INS Serra de Noet (Berga). 

 INS Guillem de Berguedà (Berga). 

 I els tècnics de joventut de l’Ajuntament de Berga, la Janina Vilana i del Consell 
Comarcal del Berguedà, l’Omar Pradell 
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1.4 Difusió i premsa  

 
1 Notícies de l’Ajuntament de Berga 
 
1.1 Des de l’àrea de Joventut s’anuncia el pas de l’exposició Controles? per l’Espai 

Jove del municipi:  
 

http://www.ajberga.cat/ajberga/noticies/detall.php?apartat=104&noticia=2052 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Notícies del Consell Comarcal del Berguedà 
 
2.1 Des de l’àrea de Joventut s’informa de l’estada i la ubicació de l’exposició 

Controles? a Berga: 
 

http://www.bergueda.cat/lexposicio-controles-fa-reflexionar-els-berguedans-sobre-
els-riscos-de-les-drogues/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ajberga.cat/ajberga/noticies/detall.php?apartat=104&noticia=2052
http://www.bergueda.cat/lexposicio-controles-fa-reflexionar-els-berguedans-sobre-els-riscos-de-les-drogues/
http://www.bergueda.cat/lexposicio-controles-fa-reflexionar-els-berguedans-sobre-els-riscos-de-les-drogues/
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3 Notícies de la Diputació de Barcelona 
 
3.1 Des de l’àrea de Benestar Social s’anuncia el pas de l’exposició Controles? durant 

el període de l’11 d’abril al 7 de maig: 
 

https://www.diba.cat/es/web/benestar/-/el-controles-a-berga 
 

 
 
 

3.2 Des de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona s’informa de la 
ubicació i els dies en què es pot visitar l’exposició Controles?: 
 

https://www.diba.cat/es/web/benestar/-/controles-dades-basiques- 
 

 
 
 

 

https://www.diba.cat/es/web/benestar/-/el-controles-a-berga
https://www.diba.cat/es/web/benestar/-/controles-dades-basiques-
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3.3 Des del Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona es dona 

cobertura als dies en els quals es pot visitar l’exposició Controles? a Berga: 
 
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/l-exposicio-controles-a-berga-i-a-sant-

joan-de-vilatorrada 
 
 

 
 

 

 
4 Altres notícies  
 
4.1 Al diari Naciódigital.cat del Berguedà s’informa que l’Espai Jove obre les seves 

portes amb el pas de l’exposició Controles?:  
 

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/12987/local/joves/berga/obre/portes/d
espr/set/anys/amb/exposicio/sobre/riscos/drogues 

 

 
 

https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/l-exposicio-controles-a-berga-i-a-sant-joan-de-vilatorrada
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/l-exposicio-controles-a-berga-i-a-sant-joan-de-vilatorrada
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/12987/local/joves/berga/obre/portes/despr/set/anys/amb/exposicio/sobre/riscos/drogues
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/12987/local/joves/berga/obre/portes/despr/set/anys/amb/exposicio/sobre/riscos/drogues
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4.2 Des del portal web Tasta.cat es fan ressò de la ubicació i les dates on romandrà 
l’exposició Controles? a Berga:  
 

http://www.tasta.cat/lespai-jove-de-berga-acollira-lexposicio-controles-sobre-la-
prevencio-i-els-riscos-del-consum-de-drogues-fins-al-7-de-maig/ 

 

 
 
 
4.3 Al diari digital manresadiari publiciten el pas de l’exposició Controles? per Berga:  

 
http://manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=35054 

 

 
 
 

http://www.tasta.cat/lespai-jove-de-berga-acollira-lexposicio-controles-sobre-la-prevencio-i-els-riscos-del-consum-de-drogues-fins-al-7-de-maig/
http://www.tasta.cat/lespai-jove-de-berga-acollira-lexposicio-controles-sobre-la-prevencio-i-els-riscos-del-consum-de-drogues-fins-al-7-de-maig/
http://manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=35054
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4.4 Des del portal web manresadiari es fan ressò de la previsió de joves que visitaran 
l’exposició Controles?:  
 

http://www.regio7.cat/bergueda/2018/04/13/1300-joves-del-bergueda-
passaran/470098.html 

 

 
 
 

 
4.5 Des del aquibergueda.cat, l’informatiu digital del Berguedà, publiquen el pas de 

l’exposició Controles? pel municipi de Berga:  
 

http://www.aquibergueda.cat/2018/04/12/presenten-a-berga-una-exposicio-sobre 
les-drogodependencies-adrecada-als-escolars-del-bergueda/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regio7.cat/bergueda/2018/04/13/1300-joves-del-bergueda-passaran/470098.html
http://www.regio7.cat/bergueda/2018/04/13/1300-joves-del-bergueda-passaran/470098.html
http://www.aquibergueda.cat/2018/04/12/presenten-a-berga-una-exposicio-sobre%20les-drogodependencies-adrecada-als-escolars-del-bergueda/
http://www.aquibergueda.cat/2018/04/12/presenten-a-berga-una-exposicio-sobre%20les-drogodependencies-adrecada-als-escolars-del-bergueda/


Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones 
PDS, Promoció i Desenvolupament Social 

 

12 

4.6 Des de la premsa escrita Berguedà setmanal informen sobre la previsió de joves 
que visitaran l’exposició Controles? i donen àmplia cobertura a la notícia: 
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4.7 Al programa l’informatiu de la televisió a la carta  del Berguedà, dediquen un 
espai a publicitar de l’exposició Controles? a Berga:  
 

http://tvbergueda.xiptv.cat/informatiu/capitol/una-exposicio-sobre-el-consum-de-drogues-
obre-l-espai-jove-de-berga 

 

 
 

 
4.8 Des de Càritas Mataró anuncien les dates on l’exposició Controles? es podrà visitar 

al municipi de Berga:  
 

http://caritasmataro.org/benestr-103-marc-abril-2018/ 
 

 
 

 

 

http://tvbergueda.xiptv.cat/informatiu/capitol/una-exposicio-sobre-el-consum-de-drogues-obre-l-espai-jove-de-berga
http://tvbergueda.xiptv.cat/informatiu/capitol/una-exposicio-sobre-el-consum-de-drogues-obre-l-espai-jove-de-berga
http://caritasmataro.org/benestr-103-marc-abril-2018/
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A continuació es presenta el cartell enunciatiu de l'exposició Controles? a Berga: 
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1.5 Acte de presentació 
 
L’acte de presentació de l’exposició Controles? al municipi de Berga va tenir lloc el dia 12 
d’abril a les 17 hores a l’Espai Jove. 
 
L’acte es va iniciar amb la visita guiada als assistents. 
 
Seguidament, es van iniciar els parlaments amb la intervenció de la Sra. Montse 
Venturós, alcaldessa de Berga i de la Sra. Maribel Serra, cap de la Subsecció de 
Programes i Projectes SPOTT – Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències 
de la Diputació de Barcelona. 
 
A l’acte, hi van assistir un total de 16 persones entre les quals es destaquen: 
 

 Sra. Montse Venturós, alcaldessa de Berga. 

 Sr. David Font, president del Consell Comarcal. 

 Sr. Mònica Garcia, regidora de l’ajuntament de Berga. 

 Sr. Xavi Torrabadella, tècnic de Comunicació de l’ajuntament de Berga. 

 Sra. Queralt Cortina, tècnica de Joventut de l’ajuntament de Berga. 

 Sr. Omar Pradell, tècnic de Joventut i prevenció en drogodependències. 

 Sra. Janina Vilana, tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Berga. 
 
 
Per part de la Diputació de Barcelona:   

 Sra. Maribel Serra, cap de la Subsecció de Programes i Projectes SPOTT – Centre 
de Prevenció i Intervenció en Drogodependències de la Diputació de Barcelona. 

 Sra. Laura Vega, tècnica de la Subsecció de Projectes i Programes. 

 
 
Per part de PDS (Promoció i Desenvolupament Social):  
 

 Sra. Queralt Vilano. Tècnica membre de l’Equip Tècnic de Prevenció de 
Drogodependències de PDS, Promoció i Desenvolupament Social. 

 Sra. Laura García. Tècnica membre de l’Equip Tècnic de Prevenció de 
Drogodependències de PDS, Promoció i Desenvolupament Social. 

 Sra. Núria Tarifa. Tècnica membre de l’Equip Tècnic de Prevenció de 
Drogodependències de PDS, Promoció i Desenvolupament Social. 
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A continuació es presenta la invitació a l’acte de presentació de l’exposició Controles? al 
municipi de Berga:  
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Fotografies 
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2 PROCEDIMENTS 
 

2.1 Visita Guiada a l’Exposició 

 
L’inici de la visita guiada a l’exposició segueix sempre el mateix procediment per a tots els 
grups d’edat. Abans de començar la visita, es rep el grup, les tècniques es presenten al 
professorat i pregunten sobre les característiques del grup, l’actitud general i els 
coneixements previs que té envers la temàtica de l’exposició. Seguidament, es dóna la 
benvinguda al grup i se’l convida a passar a l’exposició. De forma inicial, les tècniques 
recullen tots els comentaris i expectatives prèvies del grup per tal de treballar-los al llarg de 
la sessió i, seguidament, introdueixen, de forma breu, l’activitat.  
 
Per començar, s’explica que el programa Controles? de la Diputació de Barcelona, gira 
entorn una exposició sobre la prevenció de les drogodependències adreçada a població 
adolescent, jove i a les seves famílies.  
 
 

2.1.1 Visita guiada per Adolescents  
 
Franja d’edat: 12 – 15 anys 
 
En la visita a l’exposició per als adolescents, un cop feta la introducció, s’explica que la 
visita es divideix en tres  parts. En la primera part les tècniques proporcionaran 
informació bàsica sobre les drogues i la presa de decisions, amb el suport dels 
mòduls de l’exposició. En la segona part, es visita l’exposició seguint les indicacions de 
les tècniques. La visita guiada es realitza interaccionant amb els diferents recursos 
expositius: un plafó introductori, quatre peces centrals, el mòdul senyalitzat amb el color 
que el correspon (el taronja) i, a més, diverses activitats interactives. En la tercera part, 
s’inicia un debat relacionat amb els continguts treballats prèviament durant la visita, 
afavorint processos de reflexió i facilitant l’elaboració de conclusions. 
 
Un cop presentada l’exposició, i abans de visitar-la, es dedica un temps a introduir els 
conceptes bàsics que apareixen al primer plafó: la definició de droga, com aquestes 
afecten al cervell i quins factors influeixen en els efectes resultants del seu consum.  
 
Seguidament, es divideix el grup en cinc petits subgrups per treballar el contingut de les 
peces centrals de l’exposició i el contingut del mòdul específic per al seu grup d’edat. Per 
tal de promoure la reflexió i el debat als grups, les tècniques faciliten a cada grup unes 
fitxes que proposen unes activitats relacionades amb les peces centrals i el contingut del 
mòdul. Al final, els grups comparteixen les activitats realitzades amb els companys i 
companyes, afavorint així un espai de diàleg entre els propis alumnes, que estan 
acompanyats i guiats en tot moment per les tècniques de l’exposició.  
 
Les quatre peces centrals (comunes en tots els grups d’edat) representen quatre 
substàncies: l’alcohol, begudes energètiques, el tabac, el cànnabis i les begudes 
energètiques. Els grups analitzen amb més profunditat la informació que cada figura dóna 
sobre la substància que representa. Les activitats  referents a les peces centrals, faciliten 
que els nois i noies es centrin en les conseqüències del consum d’aquestes substàncies i 
iniciïn una reflexió sobre el perquè d’aquest consum. 
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Els altres dos subgrups s’ubiquen al davant del mòdul específic per al seu grup d’edat, on 
hi ha els continguts que treballaran. Amb la intervenció de les tècniques i les fitxes amb les 
activitats proporcionades, es generen petits debats per tal d’iniciar un procés de reflexió 
crítica entorn els continguts que es proposen, debats que posteriorment es comparteixen 
amb el grup classe.  
 
Concretament, en aquest mòdul taronja, s’hi treballa els cinc condicionants per a la presa 
de decisions. Primerament es proposa una reflexió entorn la capacitat de control de les 
persones i el paper de les drogues en les alteracions de la conducta. A continuació es 
presenta informació referent als mites i les falses creences, i en com aquestes condicionen 
la informació. Aquesta part del mòdul va lligat a l’activitat interactiva de l’iPad: “Mites, 
faules i llegendes”. En aquest punt, els alumnes han de pensar sobre les creences i mites 
relacionats amb les drogues i reflexionar sobre com aquestes poden condicionar la pròpia 
actitud.  
 
Les influències que rebem, com per exemple les xarxes socials o la publicitat, apareixen a 
continuació facilitant en tots els grups fer una anàlisi crítica de l’ús de les xarxes socials en 
l’actualitat. També es promou una reflexió sobre quina actitud tenim en la nostra vida i 
quins són els motius que ens porten a actuar d’una determinada manera. Vinculat a aquest 
contingut de l’exposició, els alumnes duen a terme, al final de la visita, l’activitat interactiva 
amb l’iPad: “Som com som”. En aquesta activitat els adolescents poden veure reflectit 
quin estil de persona són, a través de l’elecció d’una sèrie d’icones amb les quals se sentin 
més identificats. 
 
Finalment es dedica un espai del mòdul a la dificultat que suposa prendre decisions i com 
aquestes es veuen influenciades per allò que creiem, sabem i esperem, permet fer una 
petita reflexió entorn la responsabilitat que, poc a poc, anem adquirint a l’hora de prendre 
les pròpies decisions. En relació amb això, es proposa als alumnes que realitzin, al final de 
la visita, l’activitat interactiva amb l’iPad: “Decidir-se és molt difícil!”, la qual fomenta 
actituds saludables i proposa diverses situacions en les quals els alumnes hauran de 
practicar el procés de presa de decisions. 
 
Després d’haver fet aquestes reflexions en petits grups, es comparteixen amb el grup 
classe perquè tots puguin ser partícips del coneixement generat i es pugui generar debat i 
fomentar un procés de reflexió envers el tema.  
 
Un cop finalitzada la visita guiada es fan petits grups de 3 persones aproximadament. A 
continuació, les tècniques presenten les tres activitats interactives que proposen els iPads i 
els reparteixen entre els alumnes. Un cop finalitzada l’activitat interactiva, es duu a terme 
una petita discussió final i es demana als alumnes que responguin un qüestionari de 
valoració de l’activitat.  
 
Per acabar, les tècniques s’acomiaden dels alumnes i dels professors/es, agraint-los la 
seva participació. 
 
Al municipi de Berga el procediment s’ha aplicat tal i com s’explica anteriorment. Es dóna 
informació bàsica sobre drogues, principalment alcohol, tabac, cànnabis i begudes 
energètiques, i es treballa la pressió de grup i les influències com a factors rellevants, 
juntament amb la informació, i la presa de decisions.  
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2.1.2 Visita guiada per Joves 
 
Franja d’edat: 16 i més 
 
En la visita a l’exposició per als joves, un cop feta la benvinguda, s’explica que la visita es 
divideix en tres parts. En la primera part, es facilita informació bàsica sobre les drogues i el 
seu consum. En la segona es visita l’exposició seguint les indicacions de les tècniques. La 
visita guiada es realitza interaccionant amb els diferents recursos expositius: un plafó 
introductori, quatre peces centrals, un mòdul senyalitzat amb el color que els correspon: (el 
verd), a més d’una dinàmica per aprofundir en la temàtica.  En la tercera  part, es promou 
un debat entorn els continguts treballats prèviament durant la visita, afavorint processos de 
reflexió i facilitant l’elaboració de conclusions. Finalment es realitzen unes activitats 
interactives amb els iPads. 
 
Abans d’iniciar la visita guiada es treballa, recollint els dubtes i les aportacions dels 
participants, la informació bàsica que ofereix el primer plafó: la definició del concepte de 
droga, com aquestes afecten al cervell i quins factors influeixen en els efectes resultants 
del seu consum. En aquest espai previ, es facilita informació sobre diverses substàncies, 
fent referència a les tres peces centrals, per tal d’introduir l’exposició i trencar alguns mites.  
 
A continuació, es proposa al grup una dinàmica de debat amb rols. L’activitat consisteix en 
plantejar una situació fictícia i controvertida en relació al consum de drogues, en què els 
joves opinen i es posicionen en funció del rol assignat (per exemple: director d’una 
empresa tabaquera, metge, publicista, exfumador, dona embarassada, ...). Mentre es duu 
a terme el debat, la resta del grup ha d’observar els arguments emprats pels participants, 
per tal de descobrir qui dels seus companys i companyes és cadascun dels personatges 
proposats a la dinàmica.  
 
Després de realitzar la dinàmica, es promou una discussió al voltant d’aquesta utilitzant 
com a recurs el mòdul dirigit a joves (el verd), que introdueix informació sobre 6 
substàncies: l’alcohol, el tabac, el cànnabis, begudes energètiques (en el qual s’amplia la 
informació que ofereixen les quatre figures centrals), la cocaïna i les drogues de síntesi 
(MDMA, speed i ketamina). En aquest espai es recull informació sobre els efectes del 
consum en la persona, el seu entorn i els danys col·laterals que comporta el consum. 
Ofereixen també estratègies sobre com independitzar-se d’una substància, així com una 
proposta d’alternatives d’oci. A més, la dinàmica del debat amb rols facilita l’anàlisi crítica 
d’alguns temes relacionats amb el consum de drogues (la salut, la publicitat, els interessos 
econòmics, ...), que les tècniques utilitzen per a treballar juntament amb el mòdul de 
l’exposició. A partir d’aquestes activitats es promou un petit debat amb el grup on es poden 
respondre dubtes, s’inicia un procés de reflexió crítica i s’aborden qüestions d’interès per al 
grup en relació a les drogues i el seu consum.  
 
Abans de finalitzar la visita, els joves realitzen unes activitats interactives amb els iPads 
que es proposen per al seu grup d’edat: “Fer front a les pressions” i el “Test 
d’originalitat”. En aquesta última, els joves poden veure reflectit el seu estil de persona en 
funció de la tria de diverses opcions de resposta a diverses situacions que se’ls planteja. 
En l’activitat “Fer front a les pressions”, els alumnes van descobrint tota una sèrie de 
tècniques per a fer front a la pressió de grup a través d’una seqüència de converses entre 
dos amics. 
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Abans de tancar la sessió, es destaquen els aspectes més rellevants que s’han treballat al 
llarg de la sessió. Finalment, els alumnes responen un qüestionari de valoració de l’activitat 
i, seguidament, les tècniques s’acomiaden agraint la seva participació. 
 
Al municipi de Berga les activitats amb aquests grups s’han aplicat tal com s’explica 
anteriorment. Es dona informació sobre les diferents substàncies i es reflexiona al voltant 
de les responsabilitats i conseqüències del consum. 
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2.2 Sessions formatives 

 
2.2.1 Sessions formatives per a  famílies 

 
2.2.1.1 Mares i Pares 
 
La sessió formativa per a mares i pares segueix sempre el mateix procediment. Abans de 
començar, la tècnica es presenta i demana als assistents que expliquin quines són les 
expectatives que tenen envers l’activitat que han vingut a realitzar. De forma inicial, la 
tècnica recull tots els comentaris i expectatives prèvies del grup per tal de treballar-los al 
llarg de la sessió i, seguidament, introdueix, de forma breu, l’activitat. 
 
A continuació s’explica que el programa Controles? gira entorn una exposició sobre la 
prevenció de les drogodependències adreçada a la població adolescent i jove i les seves 
famílies. L’exposició treballa, des d’una vessant informativa i reflexiva, aquelles eines que 
poden ajudar en la prevenció de les drogodependències dels adolescents, joves i les 
famílies. En el seu cas, l’exposició proporciona estratègies educatives per prevenir l’abús 
de drogues en els fills/es, augmentar la quantitat i la qualitat de la informació dels pares i 
mares sobre les drogues i millorar les seves habilitats per fer front a situacions educatives 
conflictives a través d’un mòdul (el blau) que presenta informació sobre les funcions 
educatives de la família,  aspectes de la comunicació amb els fills/es, normes i límits, 
modelatge familiar, com parlar sobre drogues amb els fills/es, educació emocional i oci 
saludable. 
 
A partir d’una activitat interactiva de l’iPad, el “Test d’estils educatius”, els pares i mares 
poden realitzar el qüestionari d’estils educatius, que finalment s’analitza amb la tècnica de 
l’exposició. 
 
El desenvolupament de les sessions al municipi de Berga s’ha dut a terme tal i com 
s’estableix en el procediment explicat anteriorment. Els pares i mares que han visitat 
l’exposició eren pares i mares de pre-adolescents i pares i mares d’adolescents, i les 
sessions han anat a càrrec dels tècnics  Laura García i Núria Tarifa. 
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2.2.2 Sessions formatives per a professionals 

 
2.2.2.1 Tècnics dels àmbits de la salut i els serveis socials.  
 
La sessió formativa per a professionals segueix sempre el mateix procediment. Abans de 
començar la tècnica es presenta i demana als assistents que expliquin quines són les 
expectatives que tenen envers l’activitat que han vingut a realitzar. De forma inicial, es 
recullen tots els comentaris i expectatives prèvies del grup per tal de treballar-los al llarg de 
la sessió i, seguidament, s’introdueix breument l’activitat. 
 
Un cop feta una breu introducció, s’explica que el programa Controles? gira entorn una 
exposició sobre la prevenció de les drogodependències adreçada a la població adolescent 
i jove i les seves famílies, així com a diversos col·lectius professionals. L’exposició treballa, 
des d’una vessant informativa i reflexiva, aquelles eines que poden ajudar en la prevenció 
de les drogodependències. Atès el contingut de l’exposició, es treballa des d’una 
perspectiva educativa per tal de facilitar eines perquè tots els professionals de l’àmbit 
educatiu, tècnic i social, puguin treballar amb les famílies tot el que es relacioni amb la 
prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut en adolescents i joves. 
 
Seguidament, s’explica la metodologia que se seguirà al llarg de la sessió en funció de la 
demanda del col·lectiu. En tots els casos, la visita es divideix en dues parts. En primer lloc 
es visita l’exposició completa (els tres mòduls) per tal de presentar el programa i reflexionar 
sobre els recursos que s’utilitzen per a realitzar intervencions preventives en 
drogodependències. A partir de la visita a l’exposició, s’analitzen diverses estratègies 
emprades en prevenció per tal d’adaptar-les a les necessitats de cada col·lectiu.  
 
Un cop acabada la visita guiada, es convida els professionals a aprofundir en tots els 
continguts abordats durant la visita guiada. De forma participativa i a partir dels comentaris 
generats durant la visita a l’exposició, es promou un debat entorn els continguts dels 
plafons per tal de treballar els objectius específics de cada un d’ells i assolir els objectius 
generals de la visita, així com respondre tots els dubtes i qüestions plantejades pel grup.  
 
Per tal de tancar el debat, es destaquen els punts més rellevants de la sessió i es faciliten 
alguns dels recursos disponibles que els professionals tenen a l’abast.  
 
Abans d’acomiadar-se, la tècnica agraeix l’assistència i participació i demana que es 
respongui un qüestionari de valoració de la sessió per tal de poder-la millorar en futures 
sessions. 
 
El desenvolupament de la sessió al municipi de Berga s’ha dut a terme tal i com s’estableix 
en el procediment explicat anteriorment. Els professionals que han visitat l’exposició són de 
Serveis socials, i la sessió ha anat a càrrec de la tècnica Núria Tarifa. 
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2.2.2.2 Professors de secundària 
 
La sessió formativa per professorat de secundària al municipi de Berga s’ha desenvolupat 
de la següent manera: abans de començar la tècnica es presenta i demana als assistents 
que expliquin quines són les expectatives que tenen envers l’activitat que han vingut a 
realitzar. De forma inicial, es recullen tots els comentaris i expectatives prèvies del grup per 
tal de treballar-los al llarg de la sessió i, seguidament, s’introdueix breument l’activitat. 

 
Un cop feta una breu introducció, s’explica la metodologia que se seguirà al llarg de la 
sessió. En tots els casos, la visita es divideix en dues parts.  
 

En primer lloc s’explica què és fer prevenció i quines estratègies són les que han demostrat 
més efectivitat. A partir d’aquí, es presenta el programa Controles? i s’analitzen les 
diverses estratègies preventives que s’han utilitzat en aquest. Es presenten els tres espais 
de l’exposició, aprofundint més en el mòdul indicat als adolescents. En aquest s’exposa el 
circuit de la presa de decisions i els factors de risc i protecció, i es promou un debat entorn 
la necessitat de treballar aquests factors des de l’escola.  
 
En segon lloc, es destaca el paper que ells com a professionals tenen com a educadors 
dins de l’aula. Per tal de tancar el debat, es destaquen els punts més rellevants de la 
sessió i es faciliten alguns dels recursos disponibles que tenen a l’abast, així com es 
responen tots els dubtes i qüestions plantejades pel grup. 
 
En acabar, el grup realitza les activitats interactives proposades als iPads per tal de veure 
una eina més de treball de la informació en aquest àmbit.  

 
Abans d’acomiadar-se, s’agraeix l’assistència i participació i es demana que es respongui 
un qüestionari de valoració de la sessió per tal de poder millorar en futures sessions. 
 
El desenvolupament de les sessions al municipi de Berga s’ha dut a terme tal i com 
s’estableix en el procediment explicat anteriorment. Els professionals que han visitat 
l’exposició son professorat de l’INS Serra de Noet i de l’IES Puig-reig, les sessions han 
anat a càrrec de la tècnica Laura García. 
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2.3 Activitats complementàries a l’aula 
 
Uns dies després de visitar l’exposició, es realitzen les activitats complementàries a la 
visita guiada al centre educatiu dels alumnes que hi han participat. 
 
Un cop a l’aula la tècnica es presenta al professorat i als alumnes. Abans de començar el 
taller a l’aula es recorda al grup que la metodologia que se seguirà estarà basada en el 
respecte cap als companys/es, els professors/es i el material, i es demana al grup una 
actitud col·laboradora i participativa. A continuació, s’explica que aquesta activitat és 
complementària a la visita guiada que van realitzar en el marc del programa Controles?  i 
amb la col·laboració del grup es fa un breu repàs dels continguts bàsics de l’exposició 
formulant preguntes com: Què recordeu de la visita guiada?; Quines drogues es van  
tractar? 
 
Un cop feta aquesta introducció, es presenta l’activitat que es realitzarà durant la sessió. El 
format utilitzat en el taller a l’aula es presenta en forma de petits jocs, a través dels quals 
els adolescents, de forma dinàmica i en petits grups, poden acabar de completar la 
informació i les reflexions generades durant l’exposició. 
 
La proposta d’activitats pretén donar eines al professorat per abordar diferents temes 
relacionats amb el consum de drogues entre els joves. Cada activitat es centra en un dels 
aspectes a tenir en compte en la prevenció de drogodependències: 
 

Informació 
Trividrogues qüestionari sobre el consum de drogues i els seus riscos. 
La Pregunta espai per a respondre dubtes i qüestions. 

Creences 
1,2,3 ja! enumeració d’aspectes relacionats amb el consum de drogues. 
Desmenteix dinàmica sobre els arguments per justificar el consum de 
drogues. 

Actituds 
La Frase Desordenada dinàmica sobre la percepció envers el consum 
de drogues. 
Aproxima’t dinàmica sobre la percepció envers el consum de drogues. 

Influències 

Ho Veuràs anàlisi d’anuncis de televisió, premsa i Internet sobre 
consum de drogues.  
L’eslògan dinàmica sobre campanyes de promoció i prevenció del 
consum de drogues. 

Presa de 
decisions 

Què fem? dinàmica sobre la presa de decisions. 
L’Enigma dinàmica sobre la importància de les decisions preses. 

 
El contingut de cada joc està adaptat a les franges d’edat dels alumnes que participen a 
l’activitat, així doncs, per a tots els grups les activitats segueixen el mateix format però el 
contingut que es treballa s’adequa al nivell de coneixement de cada curs.  
 
En aquest cas, els jocs implementats per l’equip tècnic al municipi de Berga han estat 
l’Aproxima’t, 1,2,3 ja! i l’Ho Veuràs. 
 
Abans de tancar la sessió, es demana als alumnes que responguin un qüestionari de 
valoració de la sessió per tal de poder millorar en futures sessions. Finalment, la tècnica 
s’acomiada agraint la seva participació. 
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3 AVALUACIÓ DE RESULTATS 

 
3.1 Metodologia de la recollida de dades 

 
La valoració de les activitats del programa Controles? es va dur a terme mitjançant una 
sèrie de qüestionaris amb preguntes tancades, que es passaven un cop acabada la sessió.  
 
Per a cada grup hi ha un model de qüestionari amb preguntes adaptades al tipus d’activitat 
(visita guiada, sessió formativa, activitats complementàries i professorat acompanyant a les 
sessions). Als annexos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 es troben els cinc tipus de qüestionaris de 
valoració possibles: el destinat als adolescents i joves que realitzen la visita guiada; el que 
s’aplica a les sessions de pares i mares; el que va dirigit a professionals; el referent a 
activitats complementàries o tallers a l’aula; i la valoració del professorat acompanyant a 
les sessions. 

 
Els resultats de l’anàlisi de les dades recollides en aquests qüestionaris es troben a 
continuació. 
 

3.2 Resultats  
 

En el municipi de Berga, un total de 1029 persones van visitar l’exposició, on s’inclouen 
alumnes d’institut d’edats compreses entre 12 i 18 anys (863 persones), professionals 
acompanyants dels alumnes dels instituts durant les visites (80 persones), famílies (23), 
professorat i serveis socials i sanitaris (45) i població que anava a veure l’exposició (18 
persones). Cal destacar que en aquest còmput i en les dades que es presenten a 
continuació, es tenen en compte les 16 persones assistents a l’acte de presentació. A 
l’annex 4.6 es mostra la graella de visitants diaris que va tenir l’exposició Controles?. 
 
Durant l’estada a Berga, es van realitzar un total de 40 visites guiades, 39 tallers a l’aula, 3 
sessions formatives per professionals i 3 sessions formatives per famílies.  
 
A continuació es mostra el gràfic on es representa el nombre de visitants dividits pel 
col·lectiu al qual pertanyen: 
 

 
Col·lectius que han visitat l’exposició. 
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3.2.1 Adolescents i joves 
 

El qüestionari dirigit als adolescents i joves recull informació sobre: 
 

 Dades sociodemogràfiques. 

 Valoració global de l’activitat (exposició i visita guiada) en una escala de l’1 
  (Molt negativa) al 10 (Molt positiva). 

 Satisfacció de l’activitat, amb cinc preguntes de resposta dicotòmica (si/no) i una 
pregunta oberta, on l’alumnat pot escriure comentaris i suggeriments. 

 
En les activitats que s’han dut a terme en el marc del programa Controles? va participar al 
voltant del 53% de la població adolescent i jove de Berga compresa entre els 12 i els 18 
anys, és a dir, 863 adolescents i joves.  
 
Dels 863 escolars que van visitar l’exposició Controles? 421 eren nois i 442 noies. 
 

 
Gràfic dels visitants escolars per sexe 

 
En el programa, van participar un total de 9 centres educatius de 4 municipis del Consell 
Comarcal: Institut Pere Fontdevila (Gironella), INS Guillem Berguedà (Berga), Escola 
Vedruna (Berga), Agència del Desenvolupament del Berguedà, INS Puig-Reig (Puig-reig), 
CRAE la Riera, Escola Xarxa (Berga), INS Alt Berguedà (Bagà) i SI Serra de Noet (Berga),   
Aquesta va ser la distribució d’alumnes per centre educatiu: 

 

 
Gràfic de la distribució d’alumnat per centre educatiu 
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Els alumnes que van realitzar la visita guiada, tenien edats compreses entre 12 i 18 anys, 
ja que van assistir classes des de 1r d’ESO fins a Cicles Formatius. Com es pot comprovar 
en el gràfic, la majoria d’alumnes que van visitar l’exposició eren de 3r d’ESO, seguits dels 
alumnes 4t d’ESO. La distribució d'alumnes per curs va ser la següent: 
 

 
Gràfic del nombre d’alumnes per curs. 

 
Respecte la valoració global de les activitats, es mostra a continuació un quadre on es 
contemplen les puntuacions que els alumnes van assignar a la sessió que van realitzar. 
Les puntuacions van de 1 a 10 punts, i de mitja es va obtenir un 9,03 de puntuació. Es pot 
extreure la conclusió, a partir d’aquesta dada, que la gran majoria d’alumnes que va 
realitzar aquesta activitat al municipi de Berga la van valorar positivament i en van quedar 
satisfets. 
 

Valora l’activitat de l’1 al 10: 

Valoració Nº resposta Total 

1 0 0 

1,5 1 1,5 

2 0 0 

2,5 0 0 

3 2 6 

3,5 1 3,5 

4 4 16 

4,5 1 4,5 

5 11 55 

5,5 6 33 

6 6 36 

6,5 13 84,5 

7 45 315 

7,5 62 465 

8 114 912 

8,5 176 1496 

9 212 1908 

9,5 148 1406 

10 107 1070 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

N casos 
Total 

resposta 
Mitja 

863 7801 9,03 
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Els resultats que es presenten a continuació fan referència a les respostes recollides en els 
qüestionaris de satisfacció i són un breu resum dels gràfics que les segueixen. 

 
Al 97,3% dels alumnes els va semblar interessant l’exposició, i el 93,5% expressen haver 
après coses que abans no sabien. El 98,8% dels adolescents i joves van entendre les 
explicacions de les tècniques que els van acompanyar en la visita. Al 83,6% dels alumnes 
els agradaria continuar treballant aquests temes a l’institut i, finalment, el 91,1% pensa que 
l'activitat proposada podria agradar als seus amics. 
 
 
Els gràfics corresponents al buidat dels qüestionaris, són els següents: 
 
1. Has trobat interessant l'activitat? 
 

 
 
2. Has après coses que no sabies? 
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3. Has entès les explicacions dels tècnics? 
 

 
 
 

4. T'agradaria continuar treballant aquests temes a l’institut? 
 

 
 
 
5. Penses que aquesta activitat pot agradar als teus amics? 
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La valoració global del professorat que ha acompanyat els grups en les visites guiades 
és de 9,07 en una escala de l’1 al 10. 
 

Valoració Nº resposta Total 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 1 5 

6 0 0 

7 2 14 

8 4 32 

9 18 162 

10 15 150 
 

    

N casos 
Total 

resposta 
Mitja 

40 363 9,07 

 
 

Al 100% del professorat li ha semblat que l’activitat és interessant, al 97,5% han considerat 
que el material didàctic utilitzat ha facilitat la comprensió i al 97,5% la metodologia els hi ha 
semblat adequada. El 100% han trobat que la tècnica tenia una actitud motivadora, el 
100% han trobat l’activitat participativa i el 97,5% considera que el grup ha quedat satisfet. 
 

1. Els continguts treballats han aportat coneixements d’interès al grup destinatari de 
l’activitat: 
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2. El material didàctic utilitzat a la sessió ha facilitat la comprensió dels continguts: 
 

 
 
 

3. La metodologia de l’activitat ha estat adequada considerant les característiques del 
grup: 

 
 
 

4. La persona dinamitzadora ha presentat els continguts de forma motivadora: 
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5. El desenvolupament de l’activitat ha facilitat la participació del grup: 
 

 
 
 

6. En general sembla que el grup destinatari de l’activitat ha quedat satisfet de 
l’experiència: 
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3.2.2 Pares i Mares  

 
El qüestionari dirigit a pares i mares d’adolescents recull informació sobre: 

 Valoració global de l’activitat (exposició i visita guiada) en una escala de l’1 
  (Molt negativa) al 10 (Molt positiva). 

 Valoració de la utilitat de l’activitat (exposició i visita guiada) en una escala de l’1 
(Poc útil) al 10 (Molt útil). 

 Satisfacció de l’activitat amb cinc preguntes que han de ser contestades d'acord 
amb una escala Likert de 4 punts, tot i que al gràfic es distribueixen de forma 
dicotòmica (d’acord/desacord), i una pregunta oberta on els pares i mares poden 
escriure comentaris i suggeriments.  

 
Al Municipi de Berga es van realitzar 3 sessions formatives per a famílies, dirigides a 
famílies de nois/es adolescents on hi van participar 23 persones. 
 

 
 

Respecte la valoració global de les activitats, es mostra a continuació un quadre on es 
contemplen les puntuacions que els pares i mares van assignar a la sessió que van 
realitzar. Les puntuacions van de 1 a 10 punts, i de mitja es va obtenir un 9,5 de puntuació. 
En relació a la utilitat de la sessió, la mitja va ser de 9,5. La conclusió que s’extreu a 
partir d’aquestes dades és que la gran majoria de pares i mares que van realitzar les 
activitats per a famílies al municipi de Berga en van quedar molt satisfets i els va semblar 
de molta utilitat. 
 
Valoració global de l’activitat 

Valoració Nº resposta Total 

1 0 0 

1,5 0 0 

2 0 0 

2,5 0 0 

3 0 0 

3,5 0 0 

4 0 0 

4,5 0 0 

5 0 0 

5,5 0 0 

6 0 0 
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6,5 0 0 

7 0 0 

7,5 0 0 

8 1 8 

8,5 2 17 

9 3 27 

9,5 5 47,5 

10 12 120 
 

 

N casos 
Total 

resposta 
Mitja 

23 219,5 9,54 

 
Valoració de la utilitat de la sessió 
 

Valoració Nº resposta Total 

1 0 0 

1,5 0 0 

2 0 0 

2,5 0 0 

3 0 0 

3,5 0 0 

4 0 0 

4,5 0 0 

5 0 0 

5,5 0 0 

6 0 0 

6,5 0 0 

7 0 0 

7,5 0 0 

8 2 16 

8,5 3 25,5 

9 1 9 

9,5 4 38 

10 13 130 
 

    

N casos 
Total 

resposta 
Mitja 

23 218,5 9,5 

 
Els resultats que es presenten a continuació fan referència a les respostes recollides en els 
qüestionaris de satisfacció i són un breu resum dels gràfics que les segueixen. 
 
El 95,6% dels participants estaven d’acord en què durant la sessió havien après coses que 
no sabien sobre el consum de drogues i els seus efectes sobre la salut. El 95,6% entenia 
millor quins factors contribueixen a què els adolescents i els joves consumeixin drogues. El 
95,6% estava d’acord en què la sessió l'ajudaria a definir la seva posició familiar davant el 
consum de drogues dels seus fills/es i el 100% de les persones participants se sentien 
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satisfetes d'haver-hi participat. Per últim, el 100% dels assistents va afirmar que si es 
repetís la sessió i un pare o una mare li demanés l'opinió, li recomanaria que hi participés. 
 
Els gràfics corresponents al buidat dels qüestionaris són els següents: 

 
1. Amb aquesta sessió he après coses que no sabia sobre el consum de drogues i els seus 
efectes sobre la salut. 
 

 
 

2. Aquesta sessió m'ha ajudat a entendre millor quins factors contribueixen a què 
adolescents i joves puguin consumir drogues. 
 

 
 
3. Aquesta sessió m'ajudarà a definir la meva posició familiar davant el consum de drogues 
dels meus fills/es. 
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4. Em sento satisfet/a d'haver participat en aquesta sessió. 
 

 
 
 

5. Recomanaria aquesta sessió a altres pares i mares. 
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3.2.3 Professionals 
 
El qüestionari dirigit a professionals recull informació sobre: 

 Valoració global de l’activitat (exposició i visita guiada) en una escala de l’1 
  (Molt negativa) al 10 (Molt positiva). 

 Valoració de la utilitat de l’activitat (exposició i visita guiada) en una escala de l’1 
(Poc útil) al 10 (Molt útil). 

 Satisfacció de l’activitat amb quatre preguntes que han de ser contestades d'acord 
amb una escala Likert de 4 punts, tot i que al gràfic es distribueixen de forma 
dicotòmica (d’acord/desacord), i una pregunta oberta on els professionals poden 
escriure comentaris i suggeriments.  

 
Al Municipi de Berga es va realitzar 3 sessions formatives per a professionals de serveis 
socials i sanitaris i professorat, on hi van participar 45 persones.  
 
Respecte la valoració global de les activitats, a continuació es mostra un quadre on es 
contemplen les puntuacions que els professionals van assignar a la sessió que van 
realitzar. Les puntuacions van de 1 a 10 punts i de mitja es va obtenir una puntuació de 
9,03. En relació a la utilitat de la sessió, la mitja va ser de 8,84%. La conclusió que 
s’extreu és que els professionals que van participar a la sessió al municipi de Berga en van 
quedar satisfets i els va semblar d’utilitat. 
 
 
Valoració global de l’activitat 

Valoració Nº resposta Total 

1 0 0 

1,5 0 0 

2 0 0 

2,5 0 0 

3 0 0 

3,5 0 0 

4 0 0 

4,5 0 0 

5 0 0 

5,5 0 0 

6 0 0 

6,5 1 6,5 

7 1 7 

7,5 2 15 

8 5 40 

8,5 4 34 

9 13 117 

9,5 6 57 

10 13 130 

 

N casos 
Total 

resposta 
Mitja 

45 406,5 9,03 
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Valoració de la utilitat de la sessió 

Valoració Nº resposta Total 

1 0 0 

1,5 0 0 

2 0 0 

2,5 0 0 

3 0 0 

3,5 1 3,5 

4 0 0 

4,5 0 0 

5 0 0 

5,5 0 0 

6 0 0 

6,5 0 0 

7 4 28 

7,5 2 15 

8 3 24 

8,5 4 34 

9 10 90 

9,5 6 57 

10 15 150 
 

    

N casos 
Total 

resposta 
Mitja 

45 398 8,84 

 
Els resultats que es presenten a continuació fan referència a les respostes recollides en els 
qüestionaris de satisfacció i són un breu resum dels gràfics que les segueixen. 
 
El 97,7% dels professionals que van participar de la sessió estaven d’acord en què durant 
la sessió havien ampliat els coneixements que tenien sobre prevenció de 
drogodependències, i el 93,3% que la sessió els havia proporcionat eines de treball per 
aplicar des del seu àmbit professional. El 97,7% dels participants van afirmar que havien 
entès les explicacions de la tècnica que els havia acompanyat durant la visita, i el 95,5% 
que recomanarien aquesta sessió a altres professionals. 
 
Els gràfics corresponents al buidat dels qüestionaris són els següents: 
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1. Amb aquesta sessió he ampliat els coneixements que tenia sobre la prevenció de 
drogodependències. 
 

 
 
 

2. La sessió m’ha proporcionat eines de treball per aplicar des del meu àmbit. 
 

 
 
 
3. He entès les explicacions del tècnic. 
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4. Recomanaria aquesta sessió a altres professionals. 
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3.3 Activitats complementàries a l’aula 
 

El qüestionari de valoració de les activitats complementàries a l’aula, dirigit als adolescents 
i joves, recull informació sobre: 
 

 Dades sociodemogràfiques. 

 Valoració global de l’activitat (taller a l’aula) en una escala de l’1 (Molt negativa) al 
10 (Molt positiva). 

 Satisfacció de l’activitat, amb cinc preguntes de resposta dicotòmica (si/no) i una 
pregunta oberta, on l’alumnat pot escriure comentaris i suggeriments. 

 

 

Dels 790 escolars que van realitzar els tallers a l’aula del programa Controles? 390 eren 
noies i 400 eren nois. 
 

 
Gràfic dels alumnes per sexe 

 
 
Els tallers a l’aula es van realitzar, a nivell d’estudis, de la mateixa manera que les visites 
guiades a l’exposició. La distribució per cursos és la següent: 
 

  
Gràfic del nombre d’alumnes per curs 
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Respecte la valoració global dels tallers a l’aula, es mostra a continuació un quadre on es 
contemplen les puntuacions que els alumnes van assignar a la sessió que van realitzar. 
Les puntuacions van de 1 a 10 punts, i de mitja es va obtenir un 8,40 de puntuació. Es pot 
extreure la conclusió, a partir d’aquesta dada, que la gran majoria d’alumnes que va 
realitzar aquesta activitat al municipi de Berga la van valorar positivament i en van quedar 
satisfets. 
 
Valora l’activitat de l’1 al 10: 

Valoració Nº resposta Total 

1 3 3 

1,5 0 0 

2 1 2 

2,5 0 0 

3 1 3 

3,5 2 7 

4 3 12 

4,5 5 22,5 

5 15 75 

5,5 7 38,5 

6 25 150 

6,5 28 182 

7 67 469 

7,5 70 525 

8 122 976 

8,5 86 731 

9 140 1260 

9,5 109 1035,5 

10 116 1160 
 

    

N casos 
Total 

resposta 
Mitja 

790 6636,5 8,40 

 
Els resultats que es presenten a continuació fan referència a les respostes recollides en els 
qüestionaris de satisfacció i són un breu resum dels gràfics que les segueixen. 

 
Al 93,9% dels alumnes els va semblar interessant l’activitat, i el 80,6% expressen haver 
après coses que abans no sabien. El 97,4% dels adolescents i joves van entendre les 
explicacions dels tècnics que van realitzar el taller a l’aula. El 83,2% dels alumnes pensen 
que van ampliar la informació obtinguda en l’exposició i, finalment, el 91,2% els agradaria 
continuar fent activitats com aquesta a l’institut.  
 
Els gràfics corresponents al buidat dels qüestionaris, són els següents: 
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1. Has trobat interessant l'activitat? 
 

 
 
 
2. Has après coses que no sabies? 

 

 
 
 
3. Has entès les explicacions dels tècnics? 
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4. Penses que has ampliat la informació que vas obtenir a l’exposició? 
 

 
 
 

5. T’agradaria continuar fent activitats com aquesta a l’institut? 
 

 
 
 

3.4 La valoració global del professorat que ha acompanyat als grups en les 
activitats complementàries a l’aula és de 9,25 en una escala de l’1 al 10. 

 

Valoració Nº resposta Total 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 3 21 

8 6 48 

9 12 108 

10 23 230 
 

    

N casos Total resposta Mitja 

44 407 9,25 
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Al 100% del professorat li ha semblat que l’activitat és interessant, al 100% ha considerat 
que el material didàctic utilitzat ha facilitat la comprensió i al 100% la metodologia els hi ha 
semblat adequada. El 100% han trobat que la tècnica tenia una actitud motivadora, el 
100% ha trobat l’activitat participativa i el 100% considera que el grup ha quedat satisfet. 
 

1. Els continguts treballats han aportat coneixements d’interès al grup destinatari de 
l’activitat: 

 

 
 
 

2. El material didàctic utilitzat a la sessió ha facilitat la comprensió dels continguts: 

 

 
 
 

3. La metodologia de l’activitat ha estat adequada considerant les característiques del 
grup: 
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4. La persona dinamitzadora ha presentat els continguts de forma motivadora: 
 

 
 

 
5. El desenvolupament de l’activitat ha facilitat la participació del grup: 

 

 
 

 
6. En general sembla que el grup destinatari de l’activitat ha quedat satisfet de 

l’experiència: 
 

 
 
 

 



Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones 
PDS, Promoció i Desenvolupament Social 

 

49 

3.5 Discussió de resultats  
  
A mode de conclusió, es pot dir que l’aplicació del programa Controles? al municipi de 
Berga ha estat satisfactòria en tots els sentits. Tal com indiquen els resultats mostrats 
anteriorment, l’exposició ha estat visitada per un gran nombre de persones i s’han pogut 
realitzar totes les activitats de suport a l’exposició que proposa el programa. A banda, tant 
la valoració de l’alumnat i dels professionals, com la de les famílies ha estat molt positiva.  
 
Així mateix, les psicòlogues tècniques en prevenció de drogodependències que han dut a 
terme les visites guiades, els tallers a l’aula, les sessions formatives i han atès al públic 
general, fan una valoració molt positiva del desenvolupament del programa. Als annexos 
4.9, 4.10, 4.11 es mostren, respectivament, les valoracions de les visites guiades a 
l’exposició, de les sessions formatives per professionals, famílies i, per últim, de les 
activitats complementàries a l’aula que ha elaborat l’equip tècnic que ha dut a terme 
aquestes activitats.  
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4.1 Qüestionari de valoració de la visita guiada 
 

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 
VISITES GUIADES 
 
 
 
 

Després de veure l’exposició, ens agradaria que 
responguessis algunes preguntes. 
 
CURS:       

  
 
SEXE:   
 
EDAT: _______  anys. 
 
CENTRE EDUCATIU: _______________________________ 
 
 
 
Valora de l’1 al 10 l’activitat que acabes de realitzar 
 
No m’ha agradat gens                            M’ha agradat molt 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

                   

 

 

 

Has trobat interessant l’activitat? 
   

 
 
Has après coses que no sabies? 

   
 
 
Has entès les explicacions dels tècnics? 

  O 
 
 
T’agradaria continuar treballant aquests temes  
a l’institut? 

   
 
 
Penses que aquesta activitat pot agradar als teus amics? 

   
 
Vols afegir algun comentari? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 

Moltes gràcies! 
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4.2 Qüestionari de valoració de la sessió formativa per 
a mares i pares 

 

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 
SESSIÓ FORMATIVA PER A 
MARES I PARES 
 
 
 

 
Després de participar en aquesta activitat, ens agradaria que 
responguessin algunes preguntes. 
 
 
Valori de l’1 al 10 l’activitat que acaba de realitzar 
No m’ha agradat gens                       M’ha agradat molt 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

                   

 
 
Valori de l’1 al 10 la utilitat de l’activitat que acaba de realitzar 
Molt poc útil                                                        Molt útil 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

                   

 
 
 

Assenyali el grau d’acord amb les següents 
afirmacions: 
 

HI ESTIC MOLT 

D'ACORD 
HI ESTIC UNA 

MICA D’ACORD 
HI ESTIC UNA 

MICA EN 

DESACORD 

HI ESTIC MOLT 

EN DESACORD 

Amb aquesta sessió he après coses que no sabia sobre 
el consum de drogues i els seus efectes sobre la salut. 

   

Aquesta sessió m'ha ajudat a entendre millor quins 
factors contribueixen a que adolescents i joves puguin 
consumir drogues. 

   

Aquesta sessió m’ajudarà a definir la meva posició 
familiar davant el consum de drogues dels meus fills/es.  

   

Em sento satisfet d’haver participat en aquesta sessió.  

   

Recomanaria aquesta sessió a altres pares i mares. 

   

 
Vol afegir algun comentari? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
Moltes gràcies! 
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4.3 Qüestionari de valoració de la sessió formativa per 
a professionals 

 

 

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 
SESSIÓ FORMATIVA PER A 
PROFESSIONALS 
 
 
 

 
Després de participar en aquesta activitat, ens agradaria que 
responguessin algunes preguntes. 
 
 
Valori de l’1 al 10 l’activitat que acaba de realitzar: 
No m’ha agradat gens                               M’ha agradat molt 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

                   

 
 
Valori de l’1 al 10 la utilitat de l’activitat que acaba de realitzar: 
Molt poc útil                                                               Molt útil 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

                   

 
 

 
Assenyali el grau d’acord amb les següents 
afirmacions: 
 

HI ESTIC MOLT 

D'ACORD 
HI ESTIC UNA 

MICA D’ACORD 
HI ESTIC UNA 

MICA EN 

DESACORD 

HI ESTIC MOLT 

EN DESACORD 

Amb aquesta sessió he ampliat els coneixements que 
tenia sobre prevenció de drogodependències.  

   

La sessió m’ha proporcionat eines de treball per aplicar 
des del meu àmbit. 

   

He entès les explicacions del tècnic. 

   

Recomanaria aquesta sessió a altres professionals. 

   

 
 
Vol afegir algun comentari? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
Moltes gràcies! 



 

56 

 

4.4 Qüestionari de valoració de les activitats 
complementàries a l’aula  

 

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 

ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES 

 
 
 

Després de realitzar l’activitat, ens agradaria que 
responguessis algunes preguntes. 
 
CURS:       

  
 
SEXE:   
 
EDAT: _______  anys. 
 
CENTRE EDUCATIU: _______________________________ 
 
Valora de l’1 al 10 l’activitat que acabes de realitzar 
No m’ha agradat gens                               M’ha agradat molt 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

                   

Has trobat interessant l’activitat? 
   

 
 
Has après coses que no sabies? 

   
 
 
Has entès les explicacions dels tècnics? 

   
 
 
Penses que has ampliat la informació que vas obtenir a 
l’exposició? 

   
 
 
T’agradaria continuar fent activitats com aquesta a l’institut? 

   
 
 
Vols afegir algun comentari? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
Moltes gràcies! 
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4.5 Qüestionari d’avaluació del professorat  
 

Centre:__________________________________________ 
Data de realització de l’activitat:    _____ 
Hora de realització de l’activitat: ____________________ 
 
Valoreu (amb una “X”) les següents afirmacions segons els criteris que s’indiquen:  
 

  

Totalment en 
desacord 

Bastant en 
desacord 

Bastant 
d'acord 

Totalment 
d'acord 

1. Els continguts treballats  han aportat 
coneixements d’interès al grup destinatari de 
l’activitat.         

2. El material didàctic utilitzat a la sessió ha 
facilitat la comprensió dels continguts treballats.         

3. La metodologia de l’activitat ha estat 
adequada considerant les característiques del 
grup.         

4. La persona dinamitzadora ha presentat els 
continguts de forma motivadora.         

5. El desenvolupament de l’activitat ha facilitat la 
participació del grup.         

6. En general sembla que el grup destinatari de 
l’activitat ha quedat satisfet de l’experiència.         

 

Valoreu de 0 a 10 el grau de satisfacció sobre d’aquesta activitat: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

Observacions (si hi ha hagut alguna incidència, proposta de 
millora,...) 

 
 
 
 

 

 

 
Gràcies per la vostra col·laboració 
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4.6 Visitants diaris a l’exposició Controles?  
 
 

Dia Alumnes 
Professionals 

- A 
Professionals 

- S 
Pares i 
Mares Visitants 

 11/04/2018 78 8       
 12/04/2018 48 6     16 
 13/04/2018 81 6   9 1 
 14/04/2018           
 15/04/2018           
 16/04/2018 63 6       
 17/04/2018 86 8       
 18/04/2018 34 4 22   1 
 19/04/2018 52 6       
 20/04/2018 54 4   9   
 21/04/2018           
 22/04/2018           
 23/04/2018 3 2   5   
 24/04/2018 79 6       
 25/04/2018 36 2 13     
 26/04/2018 79 8       
 27/04/2018 52 4       
 28/04/2018           
 29/04/2018           
 30/04/2018           
 01/05/2018           
 02/05/2018 66 6       
 03/05/2018 52 4 10     
 04/05/2018           
 05/05/2018           
 06/05/2018           
 07/05/2018           
 

 
863 80 45 23 18 1029 

 
 
 

  Tots els alumnes que han realitzat visita guiada a l’exposició 

   Professors de l'institut que acompanyen els alumnes durant l'activitat 

  Professionals que realitzen les sessions formatives 

  Pares i mares que han realitzat les sessions formatives per a famílies 

  Població en general  
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4.7 Graella de visites guiades de l’exposició Controles?  

 

Dimecres 11/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 IES Gironella 1r Batx 30 

11:15-12:45 INS Guillem B  APSD 20 

13-14:30 INS Guillem B  CAI 10 

14:30-15:30       

15:30-17 Escola Vedruna 3r ESO 18 

    Dijous 12/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 INS Vedruna 3r ESO B 14 

11:15-12:45 INS Guillem B PFI – PTT 8 

13:00-14:30 INS Guillem B 3r ESO C 26 

        

17:00-18:15 ACTE DE PRESENTACIÓ 16 

    Divendres 13/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:30-10:45 INS Guillem B 4t ESO A 27 

11:15-12:45 INS Guillem B 4t ESO C 27 

13:00-14:30 INS Guillem B 3r ESO B 27 

14:30-15:30       

17:00 - 19:00 Pares Gironella 9 

    Dilluns 16/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:30-10:45 IES Gironella 3r ESO G1 19 

11:15-12:45 IES Gironella 3r ESO G2 19 

13:00-14:30 INS Guillem B 1r BATX A 25 

    Dimarts 17/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 IES Puig-reig 3r ESO A 22 

11:15-12:45 IES Puig-reig 3r ESO B 24 

13:00-14:30 INS Guillem B 1r BATX B 24 

14:30-15:30       

15:30-17 Escola Vedruna  4r ESO 16 

    Dimecres 18/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:30-11:00 IES Puig-reig 4t ESO A 19 

11:15-12:45 IES Puig-reig 4t ESO B 15 

14:30-15:30       

15:30-17 Professors Puig-reig 22 

    Dijous 19/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:30-11:00 IES Puig-reig BAT 19 

11:15-12:45 IES Puig-reig CF 18 
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13-14:30 Escola Vedruna 4rt ESO 15 

    Divendres 20/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

11:15 – 12:45 IES Puig-reig 2n ESO A i B 31 

13-14:30 Escola Xarxa 3r ESO 23 

14:30-15:30       

18:30-20:00 AMPA Escola Xarxa 9 

    Dilluns 23/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 INS Serra de Noet La Riera* 3 

11:15-12:45 Persones Nouvingudes 25 a 45 anys 5 

    Dimarts 24/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 IES Gironella 4t ESO A + B 36 

13-14:30 INS Guillem B 1r BATX C 21 

14:30-15:30       

15:30-17:00 Escola Xarxa 1r ESO 22 

    Dimecres 25/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

12:00 – 13:30 IES Alt Berguedà 3r ESO A i B 36 

14:30-15:30       

15:30-17:00 Professors Serra Noet 13 

    Dijous 26/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 IES Alt Berguedà 1r BATX 28 

11:15-12:45 IES Alt Berguedà 2n BATX 11 

13-14:30 Escola Xarxa  4t ESO 17 

14:30-15:30       

15:30-17:00 Escola Xarxa  2n ESO 23 

    Divendres 27/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 IES Alt Berguedà 4rt ESO A i B 27 

13-14:30 INS Guillem B.  4t ESO B 25 

    Dimecres 02/05/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 INS Serra de Noet 4t ESO A 20 

11:15-12:45 INS Serra de Noet 4t ESO B 16 

13-14:30 INS Guillem B 3r ESO C 30 

    Dijous 03/05/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:30-11:00 INS Serra de Noet 3r ESO A 27 

11:15-12:45 INS Serra de Noet 3r ESO B 25 

13-14:30 
Sessió Formativa Serveis Socials i Oficina Jove 

del Berguedà  10 
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4.8 Graella d’activitats complementàries a l’aula 

 

Dimarts 17/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:00- 10:00 INS Guillem B CFGM ASD 13 

10:15 – 11:15 INS Guillem B CFGM CAI 22 

11:15 – 12:15 INS Guillem B 4rt ESO A 27 

12:35 – 13:35 INS Guillem B 4rt ESO C 26 

13:35 – 14:35 INS Guillem B 1r Batx A 26 

    
    Dimecres 18/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:00- 10:00 INS Guillem B 1r Batx B 24 

10:15 – 11:15 INS Guillem B 3r ESO B 29 

11:15 – 12:15 INS Guillem B 3r ESO A 29 

        

15:00- 16:00 Escola Vedruna 3r ESO B 13 

16:00- 17:00 Escola Vedruna 3r ESO A 17 

    
    Dijous 19/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

11:35- 12:35 IES Gironella 3r ESO 13 

12:50- 13:50 IES Gironella 3r ESO 19 

    
    Divendres 20/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:00- 10:00 IES Puig-reig 3r ESO A 24 

10:20- 11:20 IES Puig-reig 4rt ESO A 18 

11:20- 12:20 IES Puig-reig 3r ESO B 21 

12:30- 13:30 IES Puig-reig 4rt ESO B 11 

    
    Dimarts 24/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

11:00- 12:00 IES Puig-reig 1r Batxillerat 28 

12:00- 13:00 IES Puig-reig CFGM   13 

        

15:00- 16:00 Escola Vedruna 4t ESO A 17 

16:00- 17:00 Escola Vedruna 4t ESO B 12 

    Divendres 27/04/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

13:00- 14:00 Escola Xarxa 3r ESO 19 

14:00- 15:00 Escola Xarxa 4t ESO 23 

    Dimecres 02/05/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:25- 10:20 IES Alt Berguedà 3r ESO A 18 

10:20- 11:15 IES Alt Berguedà 1R BATX 30 

11:45-12:40 IES Alt Berguedà 3r ESO B 15 

12:40-13:35 IES Alt Berguedà 4t ESO A i B 26 

13:35-14:30 IES Alt Berguedà 2n Batx 18 

    
    Dijous 03/05/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

9:00 – 10:00 
Agència Desenvolupament 

Berguedà PFI-PTT 7 

10:15-11:15 INS Guillem B 3r ESO C 24 

12:00- 13:00 Mas la Riera   6 
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Divendres 04/05/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:00- 10:00 INS Serra de Noet 4t ESO B 16 

10:40- 11:40 IES Gironella 4t ESO A 17 

11:35-12:35 IES Gironella 1r BATX A/B 32 

12:50- 13:50 IES Gironella 4t ESO B 18 

14:10- 15:10 INS Serra de Noet 4t ESO A 19 

    
    Dilluns 07/05/18 Centre Educatiu Curs Alumnes 

09:00- 10:00 INS Serra de Noet 3r ESO A 27 

10:00- 11:00 INS Serra de Noet 3r ESO B 24 

12:35-13:35 INS Guillem de Berguedà 1r BATX A 21 

13:35-14:35 INS Guillem de Berguedà 4t ESO B 28 
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4.9 Valoració de les visites guiades a l’exposició 

 
DATA HORA CENTRE CURS Alumnes OBSERVACIONS 

11/04/18 09:30-
11:00 

Institut Pere 
Fontdevila 
Gironella 

1r Batx. 30 Grup nombrós molt participatiu amb 
mites al voltant del tabac, cànnabis i 
begudes energètiques principalment. 
Es dóna informació adaptada als 
coneixements del grup, reflexionant al 
voltant de la pressió social per 
consumir alcohol. El joc de rol 
complementa la informació treballada 
a l'inici de la visita guiada. Es 
compleixen objectius amb molt bona 
valoració dels alumnes i professorat. 

11/04/18 11:15-
12:45 

Institut 
Guillem de 
Berguedà 

CAI 20 Grup participatiu amb dubtes sobre el 
cànnabis. Es dóna informació sobre 
les diferents substàncies i es parlen 
dels mites que hi ha al voltant 
d'aquestes. El joc de rol i les activitats 
interactives ajuden a complementar la 
informació de l'exposició. 
S'assoleixen els objectius amb bona 
valoració per part dels alumnes i 
professorat. 

11/04/18 13:00-
14:30 

Institut 
Guillem 

Berguedà 

APSD 10 Grup reduït d'alumnes amb interès 
per tractar aspectes relacionats amb 
el consum de drogues. Es comença 
la visita guiada amb una reflexió 
crítica al voltant de les influències de 
la societat per consumir drogues com 
l'alcohol. S'adapta el contingut de la 
visita guiada als dubtes i preguntes 
dels alumnes.  Valoració positiva dels 
alumnes. 

11/04/18 15:30-
17:00 

Escola 
Vedruna 

3r ESO 
A 

18 Grup molt participatiu. Es dóna 
informació sobre les diferents 
substàncies. A partir de les activitats 
dinàmiques, l'exposició i els Ipads 
s'acaba de complementar la 
informació i es resolen dubtes. 
S'assoleixen els objectius amb una 
valoració positiva per part dels 
alumnes i professorat. 

12/04/18 09:30-
11:00 

Escola 
Vedruna 

3r ESO 14 Grup reduït d'alumnes amb interès 
per la temàtica de la visita. Es dóna la 
informació sobre les conseqüències 
del consum de drogues. Es reflexiona 
al voltant de la responsabilitat de les 
decisions sota el consum de drogues. 
Es treballa mitjançant el  joc de rol les 
actituds al voltant del consum. Es 
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valora positivament la visita.  

12/04/18 11:15-
12:45 

Agència de 
Desenvolupa

ment del 
Berguedà 

PFI-PTT 8 Grup reduït de joves que ve a la 
exposició amb molta predisposició 
per treballar. Per tal d'adaptar el 
contingut a les seves necessitats es 
treballa a partir del Trividrogues i el 
suport de la pissarra. Es dona 
informació de les diferents 
substàncies i es reflexiona al voltant 
de la presa de decisions. S'assoleixen 
els objectius i la valoració és positiva.  

12/04/18 13:00-
14:30 

Institut 
Guillem de 
Berguedà 

3r ESO 
B 

26 Grup d'alumnes motivat per la sessió. 
Es treballa la informació sobre el 
consum de drogues, els mites i les 
creences al voltant del consum. Es 
genera una reflexió molt interessant 
sobre les responsabilitats de les 
decisions sota el consum d'alcohol. 
Degut a incidències alienes a 
l'exposició els alumnes no han pogut 
realitzar els iPads, malgrat això la 
valoració és molt positiva.  

13/04/18 09:30-
11:00 

Institut 
Guillem de 
Berguedà 

4t ESO 
A 

27 Grup molt participatiu amb dubtes 
sobre les diferents substàncies. Es 
dóna informació sobre drogues i 
mites. Es complementa amb activitats 
dinàmiques i també interactives. 
S'assoleixen els objectius. La 
valoració és positiva. 

13/04/18 11:15-
12:45 

Institut 
Guillem de 
Berguedà 

4t ESO 
C 

27 Grup molt respectuós i que es mostra 
molt interessat en el tema tractat. Es 
treballa al voltant de la informació 
bàsica de les diferents substàncies i 
dels indicadors en la presa de 
decisions. Es treballa al voltant de 
l'exposició i es complementa amb el 
joc de rol proposat. S'assoleixen els 
objectius i la valoració és molt 
positiva. 

13/04/18 13:00-
14:30 

Institut 
Guillem de 
Berguedà 

3r ESO 
B 

27 Grup participatiu i que té una actitud 
molt moguda al llarg de tota la sessió. 
Es treballa la presa de decisions i els 
mites de les diferents substàncies, 
així com la informació bàsica. Degut a 
que el grup ha hagut de marxar 
abans per horaris escolars, es 
posaran en comú les dinàmiques 
proposades durant l'activitat 
complementària. La valoració és 
positiva.  

16/04/18 09:30- Institut Pere 3r ESO 19 Grup participatiu. Es treballen les 
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11:00 Fontdevila G1 diferents substàncies i els mites que 
hi ha al voltant. A partir de les 
activitats en grup, i les interactives es 
complementa la informació, es 
resolen dubtes i es treballa la pressió 
de grup. 
S'assoleixen els objectius i la 
valoració és molt positiva. 

16/04/18 11:15-
12:45 

Institut Pere 
Fontdevila 

3r ESO 
G2 

19 Grup participatiu amb dubtes al 
voltant del tabac i altres formes de 
consumir-ne. Es dóna informació 
sobre les diferents substàncies, es 
treballen els mites i la pressió de 
grup. 
S'assoleixen els objectius proposats 
amb una bona valoració per part dels 
alumnes i el professorat. 

16/04/18 13:00-
14:30 

Institut 
Guillem de 
Berguedà 

1r BATX 
A 

25 Grup nombrós d'alumnes que no 
havien realitzat moltes activitats de 
prevenció del consum de drogues. Es 
dóna la informació sobre drogues i 
mitjançant les seves preguntes es 
resolen els dubtes que es van 
generant al llarg de la sessió. Es 
treballen les conseqüències i 
responsabilitats del consum de 
drogues. Es generen interessants 
reflexions sobre la responsabilitat del 
consum i les conseqüències a 
tercers. S'assoleixen els objectius 
marcats per la sessió i la valoració 
per part dels alumnes, professorat i 
les tècniques és bona. 

17/04/18 9:30 – 
11:00 

Institut Puig - 
Reig 

3r ESO 22 Grup molt motivat i amb una actitud 
molt col·laboradora i respectuosa 
durant tota la sessió. Es dóna 
informació sobre drogues, i a través 
dels dubtes que van sorgint durant la 
sessió es treballen els mites sobre el 
consum. Mitjançant dinàmiques 
participatives es reforcen les actituds 
de no consum i s'entrenen les 
habilitats i estratègies per resistir la 
pressió de grup.  

17/04/18 11:15 
– 

12:45 

Institut Puig 
Reig 

3r ESO 24 Grup que es mostra molt participatiu 
al llarg de tota la sessió. Es mostren 
receptius i exposen aquells dubtes 
que es plantegen. Es dóna informació 
bàsica de substàncies i es treballen 
els mites mitjançant les dinàmiques 
que es desenvolupen al voltant de 
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l'exposició. S'assoleixen els objectius 
i la valoració és positiva.  

17/04/18 13:00 
– 

14:30 

Institut 
Guillem de 
Berguedà 

1r Batx. 
B 

24 Grup amb diferents motivacions a 
l'hora de realitzar la visita guiada. Es 
treballa la informació sobre el consum 
de substàncies i les conseqüències a 
nivell social del consum. Es realitza 
un role-playing per abordar aspectes 
sobre les conseqüències del consum 
de drogues i la responsabilitat. Es 
generen reflexions molt interessants 
sobre consumisme i consum de 
drogues.  S'assoleixen els objectius 
marcats per la sessió.  

17/04/18 15:30 
– 

17:00 

Escola 
Vedruna 

4rt ESO 16 Grup de joves motivats per la sessió i 
amb una actitud molt respectuosa. Es 
treballa la informació bàsica sobre 
drogues i a demanda dels alumnes es 
dóna informació adaptada sobre 
drogues de síntesi. Es treballen les 
actituds crítiques vers al consum 
mitjançant el joc de rol. La valoració 
és positiva.  

18/04/18 9:30 – 
11:00 

INS Puig-
reig 

4rt ESO 
A 

19 Grup una mica mogut que malgrat 
mostrar-se poc participatius en un 
principi poc a poc van plantejant els 
dubtes que van sorgint. Es treballa al 
voltant de la informació bàsica de les 
diferents substàncies i es treballen les 
conseqüències i responsabilitats del 
consum mitjançant el joc de rol. 
S'assoleixen els objectius i la 
valoració és positiva.  

18/04/18 11:15 
– 

12:45 

INS Puig-
reig 

4rt ESO 
B 

15 Grup molt participatiu i motivat amb la 
temàtica plantejada. Es treballa al 
voltant de la informació de les 
diferents substàncies i els mites que 
les acompanyen. Es treballen les 
conseqüències del consum i les 
responsabilitats mitjançant el joc de 
rol, en el que es mostren molt 
implicats. S'assoleixen els objectius i 
la valoració és positiva.  

19/04/18 
 

9:30 – 
11:00 

INS Puig-
reig 

1r Batx i 
CFGM 

19 Grup de Batxillerat i Cicle Formatiu 
que venen a la sessió amb ganes de 
resoldre dubtes que es plantegen. Es 
treballa al voltant de la informació de 
les diferents substàncies i es fa 
èmfasis als mites que tenen al voltant 
de l'alcohol, el cànnabis i les begudes 
energètiques. Es treballa un joc de rol 
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per reflexionar al voltant de tots els 
agents implicats en el consum de les 
drogues. S'assoleixen els objectius i 
la valoració és positiva.  

19/04/18 11:15 
– 

12:45 

INS Puig-
reig 

1r Batx i 
CFGM 

18 Grup format per alumnes de 
batxillerat i cicle formatiu. Es dóna 
informació sobre les diferents 
drogues. Juntament amb el joc de rol 
i les activitats interactives es treballen 
també els diferents mites i es resolen 
dubtes. 
S'assoleixen els objectius amb bona 
valoració per part dels alumnes i 
professorat. 

19/04/18 13:00 
– 

14:30 

Escola 
Vedruna 

4rt ESO  15 Grup participatiu amb dubtes al 
voltant del tabac i el cànnabis. Es 
treballen els mites i es dóna 
informació sobre les diferents 
substàncies. El joc de rol serveix per 
acabar de complementar la 
informació que s'ha treballat. 
S'assoleixen els objectius. Bona 
valoració per part dels participants a 
l'activitat. 

20/04/18 11:15 
– 

12:45 

INS Puig-
reig 

2n ESO 
A i B 

31 Grup molt nombrós que es mostra 
molt participatiu al llarg de tota la 
sessió. Es treballa al voltant de la 
presa de decisions i la pressió de 
grup. També es dona informació 
bàsica sobre el tabac, l'alcohol i les 
begudes energètiques. Aquesta 
informació es treballa amb el suport 
de l'exposició i les activitats 
proposades sobre els mites. 
S'assoleixen els objectius i la 
valoració és positiva.  

20/04/18 13:00 
– 

14:30 

Escola 
Xarxa 

3r ESO 23 Grup mogut i participatiu. Es treballa 
la presa de decisions i la pressió de 
grup. Es dóna informació bàsica 
sobre drogues i es tracten els 
diferents mites al voltant de les 
substàncies. Es realitzen diferents 
dinàmiques que donen suport al que 
s'ha treballat a l'exposició. 
S'assoleixen els objectius i la 
valoració és positiva. 

23/04/18 09:30-
11:30 

INS Serra de 
Noet (la 
Riera) 

 3 Grup molt reduït de joves participatius 
i interessats per la visita guiada. Es 
dóna informació sobre drogues 
adaptant-la a la realitat en què viuen 
els joves. Es treballen les 
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conseqüències físiques i legals del 
consum de drogues. Es reflexiona 
sobre la importància i influència del 
context familiar en l'educació. 
S'assoleixen els objectius marcats per 
la sessió. 

24/04/18 9:30 – 
11:00 

IES Pere 
Fontdevila 

4rt ESO 
A i B 

36 Grup format per les dues classes de 
4rt de l'institut, de manera que el grup 
és molt nombrós. Es treballa al 
voltant de la informació i, malgrat 
diuen haver assistit ja a moltes 
sessions, s'han d'aclarir molts dubtes 
i mites que tenen. Es dóna informació 
sobre les diferents substàncies i es 
treballa la responsabilitat del consum 
mitjançant el joc de rol. S'assoleixen 
els objectius i la valoració és positiva.  

24/04/18 13:00 
– 

14:30 

INS Guillem 
de Berguedà 

1r Batx. 
C 

21 Grup d'alumnes procedents de 
diferents línies de batxillerat, de 
manera que el perfil és molt variat. 
Malgrat expliquen que ja han treballat 
molt el tema, es dóna informació de 
les diferents substàncies per tal 
d'aclarir falses creences i mites que 
tenen. Malgrat en algun moment es fa 
difícil mantenir la dinàmica de la visita 
guiada, es mostren participatius i 
atents a la sessió. S'assoleixen els 
objectius i la valoració és positiva.  

24/04/18 15:30 
– 

17:00 

Escola 
Xarxa 

1r ESO 21 Grup d'alumnes molt motivats per la 
visita guiada. Era la seva primera 
intervenció preventiva al voltant del 
consum de drogues. Es dóna 
informació sobre drogues i mitjançant 
dinàmiques participatives es treballa 
la pressió de grup i els mites al 
voltant del consum. S'assoleixen els 
objectius marcats per la sessió. La 
valoració per part dels alumnes, 
professorat i tècniques és molt 
positiva. 

25/04/18 12-00-
13:30 

IES Alt 
Berguedà 

3r ESO 
A i B 

36 Grup mogut. Es dóna informació 
sobre drogues, la presa de decisions i 
la pressió de grup. A partir de 
l'activitat interactiva s'acaba de 
complementar la informació de 
l'exposició. 
Tot i que el grup era mogut i s'han fet 
dos classes alhora, s'assoleixen els 
objectius. 

26/04/18 9:30 – IES Alt 1r Batx 28 Grup molt respectuós al llarg de tota 
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11:00 Berguedà  la sessió i que plantegen molts 
dubtes al voltant del tema plantejat. 
Es treballa al voltant de la 
responsabilitat de la decisió de 
consumir substàncies. Es dóna 
informació de les diferents 
substàncies i es treballa la 
responsabilitat mitjançant el joc de 
rol. S'assoleixen els objectius i la 
valoració és molt positiva. 

26/04/18 11:15 
– 

12:45 

IES Alt 
Berguedà 

2n Batx  11 Grup molt participatiu i interessat per 
l'exposició. Amb dubtes al voltant de 
totes les substàncies en general. Es 
dóna informació sobre les diferents 
substàncies. Juntament amb el joc de 
rol i les activitats interactives es 
complementa la informació i es 
resolen els dubtes. 
S'assoleixen els objectius amb bona 
valoració per part dels alumnes i el 
professorat. 

26/04/18 13:00 
– 

14:30 

Escola 
Xarxa 

4rt ESO 17 Grup amb moltes inquietuds i dubtes 
que es van aprofitant per 
desenvolupar el contingut previst. 
També donen pas a resoldre molts 
mites que han escoltat en alguna 
ocasió i s'aprofita per donar 
informació objectiva de les diferents 
substàncies. Degut a l'alta 
participació del grup es decideix 
resoldre aquests dubtes i realitzar la 
vista guiada i es reserva el joc de rol 
per el treball a l'aula. S'assoleixen els 
objectius i la valoració és positiva.  

26/04/18 15:30 
– 

17:00 

Escola 
Xarxa 

2n ESO 23 Grup participatiu. Es dóna informació 
bàsica sobre drogues, es treballen  
mites i la presa de decisions. Es van 
resolent els dubtes al llarg de tota la 
sessió i s'assoleixen els objectius 
amb bona valoració per part de 
l'equip tècnic i de l'alumnat.  

27/04/18 9:30 – 
11:00 

IES Alt 
Berguedà 

4t ESO 
A i B 

27 Grup molt participatiu que malgrat ser 
mogut, es mostren molt interessats 
pel tema tractat. Es treballa al voltant 
de la informació de les diferents 
substàncies i dels riscos del seu 
consum. Es treballa la responsabilitat 
del consum mitjançant el joc de rol i 
l'activitat de l'iPad. S'assoleixen els 
objectius i la valoració és positiva.  

27/04/18 13:00 IES Guillem 4t ESO 25 Grup participatiu i interessat per la 

mailto:alumn@s
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– 
14:30 

de Berguedà B visita guiada. Es dóna informació 
sobre el consum de drogues i es 
reflexiona sobre l'impacte en la 
societat d'aquests consums. A través 
dels dubtes dels alumnes es vehicula 
la visita guiada. La valoració és 
positiva. 

02/05/18 9:30 – 
11:00 

SI Serra de 
Noet  

4rt ESO 
A 

20 Grup que es mostra molt respectuós 
al llarg de tota la sessió. Es treballa la 
informació de les diferents 
substàncies que es troben al mòdul 
dirigit al grup d'edat i es reflexiona al 
voltant dels riscos i les 
conseqüències del consum. Es 
reforça la presa de decisions amb les 
activitats de l'Ipad i s'assoleixen els 
objectius. La valoració és positiva.  

02/05/18 11:15 
– 

12:45 

SI Serra de 
Noet 

4rt ESO 
B 

16 Grup participatiu. Es dóna informació 
sobre les diferents substàncies. A 
partir del joc de rol i les activitats 
interactives, es treballa, també, la 
presa de decisions. Valoració positiva 
per part del grup. 

02/05/18 13:00 
– 

14:30 

IES Guillem 
de Berguedà 

3r ESO 
C 

30 Grup participatiu i mogut. Es dóna 
informació sobre drogues, es treballa 
la presa de decisions i els mites. Les 
diferents dinàmiques ajuden a 
complementar la informació de 
l’exposició. S’aclareixen dubtes al 
llarg de la sessió. 
S’assoleixen els objectius amb bona 
valoració.  

03/05/18 9:30 – 
11:00 

SI Serra de 
Noet 

3r ESO 
A 

27 Grup molt respectuós i amb dificultats 
en la participació al principi de la 
sessió. A mesura que es desenvolupa 
la visita els alumnes es senten més 
còmodes i participen més activament 
d'aquesta. Es treballa la informació 
sobre substàncies i es fa un treball 
intens dels mites i llegendes sobre 
drogues. Mitjançant dinàmiques 
participatives es treballen les 
influències i com fer front a la pressió 
de grup. La valoració és positiva. 

03/05/18 11:15 
– 

12:45 

SI Serra de 
Noet 

3r ESO 
B 

25 Grup molt participatiu amb mites al 
voltant principalment del consum de 
cànnabis. Mitjançant els dubtes dels 
alumnes es vehicula el discurs de la 
visita guiada. La valoració és molt 
positiva. 
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4.10 Valoració de les Sessions Formatives 
 
Sessions formatives per a famílies 
 

 

 

 
 

Data Hora Centre Assistents Valoració 

13/04/18 17:00 
- 

19:00 

Mares i 
pares INS 

Pere 
Fontdevila 

9 Grup amb molts dubtes i mites respecte 
al consum de drogues. Es facilita 
informació sobre substàncies i es 
treballen les funcions educatives de la 
família. Agraeixen la sessió, assolint els 
objectius proposats i la valoració és molt 
positiva. 

20/04/18 18:30 
- 

20:00 

AMPA 
Escola 
Xarxa 

9 Grup motivat per la sessió i molt 
participatiu. Es treballa la informació 
sobre drogues, i ràpidament s'encara la 
sessió cap al posicionament familiar al 
voltant del consum de drogues. Es 
generen reflexions interessants sobre el 
modelatge i la importància de la 
prevenció familiar. S'assoleixen els 
objectius marcats per la sessió. 

23/04/18 11:15 
- 

12:45 

Nouvinguts 5 Grup poc nombrós de persones que 
conforme passa la sessió han de marxar 
per motius aliens a l'exposició. Es 
treballa la informació sobre drogues i les 
funcions educatives de la família. Es 
reflexiona al voltant de la interculturalitat, 
drogues i immigració. Sorgeixen 
interessants reflexions sobre l'educació a 
casa des dels seus països d'origen i el 
xoc cultural amb la societat catalana. 
Agraeixen la informació i la visita. 
S'assoleixen els objectius marcats per la 
sessió. La valoració és molt positiva. 
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Sessions formatives per a professionals 

 

 

 
 

Data Lloc Centre Assistents Valoració 

18/08/18 Berga INS Puig - reig 22 Grup de professorat que ve a la sessió 
amb ganes de conèixer el que els 
alumnes treballen dins les visites 
guiades i de marxar amb recursos útils 
per treballar a l'aula. Malgrat no es pot 
disposar de tot el temps destinat a les 
sessions formatives, s'intenta donar els 
continguts bàsics sobre drogues i 
addiccions comportamentals i facilitar 
eines de prevenció. La valoració és 
positiva. 

25/04/18 Berga SI Serra de 
Noet 

13 Equip de professorat que assisteix a la 
sessió amb actitud expectant, 
aparentment amb ganes d'aprendre i 
aprofitar la xerrada. Tot i que disposen 
de menys temps del previst, els 
objectius de la sessió s'assoleixen i els 
assistents hi participen de manera 
interactiva i curiosa, fent preguntes i 
expressant dubtes. La valoració global 
de la sessió és positiva. 

03/05/18 Berga 10 Sessió 
Formativa 
Serveis 
Socials i 
Oficina 
Jove del 
Berguedà 

Grup de professionals que visita 
l’exposició per tal d’ampliar els seus 
coneixements al voltant de la prevenció 
de les drogodependències. Es donen 
pautes preventives i es reflexiona al 
voltant del seu paper com a 
professionals. També se’ls hi faciliten 
eines preventives. La valoració és 
positiva.  
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4.11 Valoració de les activitats complementàries a l’aula 

 
Data Hora Centre 

educatiu Curs Alumnes 
Valoració 

17/04/18 9:00 
 - 

 10:00 

INS Guillem 
de Berguedà 

CFGM ASD 
 

13 Grup participatiu i motivat.  Es 
complementa la informació 
que es va donar a l'exposició 
amb diferents activitats en 
grup: 1,2,3 ja!, Aproxima't, 
anuncis. Alhora és resolen 
dubtes que hagin anat 
apareixent. 
Es compleixen objectius amb 
molt bona valoració dels 
alumnes i professorat. 

17/04/18 10:15 
-  

11:15 

INS Guillem 
de Berguedà 

CFGM CAI 
 

22 Grup participatiu. Amb algun 
dubte al voltant del cànnabis. 
A partir de diferents activitats 
s'amplia la informació de 
l'exposició. 
S'assoleixen els objectius amb 
bona valoració. 

17/04/18 11:15 
 - 

 12:15 

INS Guillem 
de Berguedà 

4t ESO A 
 

27 Grup participatiu i mogut. Es 
duen a terme les activitats en 
grup de: 1, 2, 3 Ja!, Aproxima't 
i els anuncis. Es resolen els 
dubtes que van sorgint. 
S'assoleixen els objectius amb 
bona valoració. 

17/04/18 12:35 
-  

13:35 

INS Guillem 
de Berguedà 

4t ESO C 
 

26 Grup participatiu amb ganes 
de fer debat sobre els 
diferents temes que van 
sorgint a les activitats 
dinàmiques que es realitzen. 
S'assoleixen els objectius. 
Bona valoració per part dels 
alumnes i el professorat. 

17/04/18 13:35  
-  

14:35 

INS Guillem 
de Berguedà 

1r Batxillerat 
A 
 

26 Grup mogut i participatiu. Es 
realitzen diferents activitats 
amb l'objectiu de 
complementar la informació 
proporcionada a l'exposició. Al 
llarg del taller es van resolen 
els dubtes que apareixen. 
S'assoleixen els objectius amb 
una bona valoració dels 
alumnes. 

18/04/18 09:00 
-  

10:00 

INS Guillem 
de Berguedà 

1r Batxillerat 
B 
 

24 Grup motivat. Es treballen 
diferents activitats per 
complementar i ampliar la 
informació transmesa el dia 
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de l'exposició. 
Els alumnes i els professorat 
fan una bona valoració del 
taller. 

18/04/18 10:15 
-  

11:15 

INS Guillem 
de Berguedà 

3r ESO B 
 
 
 

29 Grup participatiu. A partir de 
diferents activitats, 
s'aprofundeix en la percepció 
del consum, la pressió de 
grup i es convida a fer una 
reflexió crítica sobre la 
informació que circula pels 
anuncis, entre d'altres. 
S'assoleixen els objectius 
proposats amb bona 
valoració. 

18/04/18 11:15 
- 

 12:15 

INS Guillem 
de Berguedà 

3r ESO A 
 

29 Grup motivat. Amb interès per 
les activitats que es proposen 
al llarg del taller. Es resolen 
els dubtes que van sorgint i es 
complementa la informació de 
l'exposició. 
S'assoleixen els objectius amb 
bona valoració. 

18/04/18 15:00 
- 

 16:00 

Escola 
Vedruna 

3r ESO B 
 

13 Grup participatiu. Es duen a 
terme les activitats en grup 
de: 1, 2, 3 Ja!, Aproxima't i els 
anuncis. Aquestes activitats 
serveixen per acabar 
d'aprofundir en el tema de la 
pressió de grup, percepció del 
consum, reflexionar sobre la 
informació que ens 
transmeten als anuncis, 
internet etc. 
S'assoleixen els objectius amb 
bona valoració. 

18/04/18 16:00 
-  

17:00 

Escola 
Vedruna 

3r ESO A 
 

17 Grup mogut i participatiu. Es 
realitzen diferents activitats en 
grup per acabar de completar 
la informació que es va donar 
a l'exposició. 
S'assoleixen els objectius amb 
bona valoració per part dels 
alumnes i el professorat. 

19/04/18 11:35 
 - 

 12:35 

IES Pere 
Fontdevila 

3r ESO A 
 

13 Grup participatiu amb mites al 
voltant del consum de 
cànnabis principalment. Es 
treballen els mites que 
expressen els alumnes 
mitjançant dinàmiques 
participatives com l’anàlisi de 
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vídeos. La valoració és 
positiva. 

19/04/18 12:50 
 - 

 14:00 

IES Pere 
Fontdevila 

3r ESO B 
 

19 Grup on es treballa 
principalment la creença 
normativa dels alumnes 
respecte al consum de 
drogues a la nostra societat. 
El contingut treballat motiva a 
l’alumnat i es compleixen els 
objectius marcats prèviament; 
bona valoració de l’alumnat. 

20/04/18 09:00 
- 

10:00 

INS Puig-reig 3r ESO A 
 

24 Grup molt participatiu i 
col·laborador. Es duen a 
terme les activitats de la guia 
que treballen les creences, les 
influències i les actituds. 
Mitjançant el suport 
audiovisual es realitza una 
anàlisi crítica. La valoració és 
molt positiva. 
 

20/04/18 10:20 
- 

11:20 

INS Puig-reig 4t ESO A 
 

18 Grup reduït i motivat 
d'alumnes que mostren 
interès per seguir treballant la 
temàtica de drogues a l'aula. 
Es fomenta l'anàlisi crítica de 
la socialització i l'alcohol. Es 
generen reflexions molt 
interessant al voltant del 
respecte i el consum de 
drogues. La valoració és 
positiva. 

20/04/18 11:20 
- 

12:20 

INS Puig-reig 3r ESO B 
 

21 Grup participatiu, però amb 
una actitud poc respectuosa. 
Es treballen les influències i la 
creença normativa mitjançant 
el suport audiovisual i fent 
anàlisi crítica de situacions 
concretes. S'assoleixen els 
objectius marcats per la 
sessió. 

20/04/18 12:30 
- 

13:30 

INS Puig-reig 4t ESO B 
 

11 Grup reduït i amb motivacions 
heterogènies per seguir 
treballant l'exposició a l'aula. 
Es treballen les creences i les 
actituds davant del consum 
d'alcohol i cànnabis. Es 
reforça el no consum, i es 
donen pautes de reducció de 
riscos per a un grup de 
consumidors. La valoració és 
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positiva. 

24/04/18 11:20  
- 

 12:20 

INS Puig-reig Batxillerat 
 

28 Grup molt col·laborador i amb 
molt interès per continuar el 
treball a l'aula. Es treballa la 
creença normativa i les 
influències dels anuncis 
publicitaris sobre el consum. 
Mitjançant dinàmiques 
participatives sorgeixen 
dubtes sobre el consum de 
cànnabis i alcohol que es van 
resolent. La valoració és 
positiva. 

24/04/18 12:30  
- 

 13:30 

INS Puig-reig CFGM 
 

13 Grup amb motivacions molt 
diverses per seguir treballant 
el contingut a l'aula. Es 
treballa l'esperit crític al 
voltant del consum de 
drogues i les seves 
conseqüències sobre l'entorn. 
Es reforcen les actituds de no 
consum i es fa reducció de 
riscos per a un grup 
consumidor de l'aula. La 
valoració és positiva. 

24/04/18 15:00  
- 

 16:00 

Escola 
Vedruna 

4rt ESO A 
 
 

17 Grup participatiu. Es treballen 
les influències dels anuncis 
sobre el consum, la percepció 
de risc i la importància de ser 
crítics envers la informació de 
drogues. 
La valoració és positiva. 

24/04/18 16:00  
- 

 17:00 

Escola 
Vedruna 

4rt ESO B 
 
 

12 Grup participatiu. A partir de 
diferents activitats en grup, es 
complementa la informació, es 
treballen les influències i 
l'esperit crític envers les 
drogues. 
S'assoleixen els objectius amb 
bona valoració. 

27/04/18 13:00 
- 

14:00 

Escola Xarxa 3r ESO 
 

19 Grup participatiu i interessat 
per aquest taller. Es fan 
diferents activitats en grup 
que serveixen per treballar 
l'esperit crític, la percepció de 
risc envers les drogues i les 
influències. Es van resolen els 
dubtes que van apareixent. 
S'assoleixen els objectius amb 
bona valoració. 

27/04/18 14:00 Escola Xarxa 4t ESO 23 Grup participatiu i mogut. Es 
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- 
15:00 

 realitza un joc de rol i altres 
activitats en grup com: 1, 2, 3 
ja!, Aproxima't i l’Ho b/veuràs? 
Es resolen dubtes al voltant 
de l’alcohol. 
S'assoleixen els objectius amb 
una bona valoració per part de 
l’alumnat i el professorat. 

02/05/18 9:25 
- 

10:20 

IES Alt 
Berguedà 

3r ESO A 
 

18 Grup menys nombrós que a 
l’exposició que facilita el 
desenvolupament de la 
sessió. S'ha aprofundit en 
mites i creences d'influències 
sobre el consum. La valoració 
és positiva. 

02/05/18 10:20 
- 

11:15 

IES Alt 
Berguedà 

1r Batxillerat 
 

30 Tot i ser un grup nombrós, el 
grup ha estat atent i 
respectuós. Mitjançant 
recursos audiovisuals i a 
través de les guies d’activitats 
s’han treballat les influències 
sobre el consum de drogues. 
Per interès dels alumnes 
s’aprofundeix en les 
conseqüències del consum de 
l’alcohol i les conductes de 
risc relacionades. 

02/05/18 11:45 
- 

12:40 

IES Alt 
Berguedà 

3r ESO B 
 

15 Grup reduït d'alumnes 
motivats per seguir treballant 
la informació sobre drogues 
de l'exposició. S'han pogut 
reforçar els continguts 
treballats a l'exposició i 
s'aprofundeix el treball de 
creences i actituds. La 
valoració per part del 
professorat, l’alumnat i la 
tècnica és positiva. 

02/05/18 12:40 
- 

13:35 

IES Alt 
Berguedà 

4t ESO A i B 
 

26 Grup nombrós, participatiu i 
interessat en aprendre i 
aprofundir els coneixements 
adquirits a l'anterior exposició. 
S'han treballat mites i 
creences sobre el consum de 
substàncies, especialment 
alcohol i cànnabis. La 
valoració és positiva 

02/05/18 13:35 
- 

14:30 

IES Alt 
Berguedà 

2n Batxillerat 
 

18 Grup motivat per aprendre i 
trencar mites sobre el consum 
de drogues. S'han treballat els 
motius de consum i la creença 
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sobre la normativa 
relacionada amb el consum 
de substàncies. S'han assolit 
els objectius marcats per la 
sessió. 

03/05/18 9:00 
 - 

10:00 

Agència 
Desenvolupa

ment 
Berguedà 

PFI-PTT 
 

7 Grup reduït amb interès per 
les dinàmiques proposades 
durant el taller. Es tracten 
aspectes relacionats 
principalment amb el consum 
de cànnabis, tabac i alcohol. 
Els vídeos treballats aporten 
material i coneixements 
d'interès per l’alumnat. La 
valoració és positiva. 

03/05/18 10:15 
- 

11:15 

INS Guillem 
de Berguedà 

3r ESO C 
 

24 Grup molt participatiu i motivat 
per seguir treballant aspectes 
relacionats amb el consum de 
drogues. Es treballa la 
creença normativa dels 
alumnes respecte al consum 
de drogues. Es reflexiona de 
manera crítica sobre la 
publicitat existent al voltant del 
consum d’alcohol. La 
valoració és molt positiva. 

03/05/18 12:00 
-  

13:00 

Mas la Riera  6 Grup reduït consumidor de 
cànnabis i alcohol 
principalment. Es treballa al 
voltant dels mites que 
expressen els alumnes i de la 
informació que aporten els 
participants. Es donen eines 
preventives principalment 
respecte al consum 
d’aquestes substàncies amb 
bona valoració del taller per 
part de totes les persones 
implicades. 

04/05/18 09:00 
-  

10:00 

INS Serra de 
Noet 

4t ESO B 
 

16 Grup participatiu al llarg del 
taller. Es treballa la creença 
normativa dels alumnes 
respecte al consum de 
drogues. Aquesta dinàmica 
reflecteix la tendència que 
mostren els alumnes a 
creure’s que és normal 
consumir cànnabis. La 
valoració del taller és molt 
positiva. 

04/05/18 10:40 IES Gironella 4t ESO A 17 Grup molt atent al llarg del 
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-  
11:40 

 taller amb dubtes al voltant de 
les cigarretes electròniques. 
Es resolen els dubtes i 
s’analitzen les influències de 
la societat per consumir 
alcohol. Es compleixen 
objectius amb bona valoració 
grupal. 

04/05/18 11:35 
- 

12:35 

IES Gironella 1r Batx. A i B 
 

32 Grup nombrós amb interès 
per les dinàmiques 
proposades al taller. Es 
treballa mitjançant vídeos el 
pensament crític dels alumnes 
respecte al paper que tenen 
les drogues en la nostra 
societat. La valoració és 
positiva. 

04/05/18 12:50 
- 

13:50 

IES Gironella 4t ESO B 
 

18 Grup participatiu amb interès 
per seguir treballant aspectes 
relacionats amb el consum de 
drogues. Es treballa la 
creença normativa dels 
alumnes respecte al consum 
de drogues. Es compleixen 
objectius amb bona valoració 
dels alumnes i professorat. 

04/05/18 14:10 
- 

 15:10 

INS Serra de 
Noet 

4t ESO A 
 

19 Grup atent i interessat en 
seguir aprofundint en 
aspectes relacionats amb el 
consum de drogues. 
Mitjançant dinàmiques 
participatives s’analitzen les 
influències de la societat per 
consumir. La valoració és 
positiva.  

07/05/18 09:00 
- 

10:00 

INS Serra de 
Noet 

3r ESO A 
 

27 Grup participatiu i 
col·laborador. S’aprofundeix 
en les conseqüències del 
consum de l’alcohol, es 
reforcen les actituds de no 
consum i es donen pautes de 
reducció de riscos per la 
Patum. La valoració és 
positiva. 

07/05/18 10:00 
-  

11:00 

INS Serra de 
Noet 

3r ESO B 
 

24 Grup col·laborador i motivat 
per la sessió. Mitjançant 
l’Aproxima’t es treballa la 
creença normativa i es 
trenquen mites sobre el 
consum. Es treballen les 
actituds vers el consum 
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d’alcohol i les festes majors. 
La valoració de l’alumnat és 
positiva. 

07/05/18 12:35 
- 

13:35 

INS Guillem 
de Berguedà 

1r Batx. A 
 

21 El grup mostra interès per 
seguir treballant a l’aula la 
temàtica de la sessió. 
Mitjançant dinàmiques 
participatives es generen 
debats molt interessants 
sobre els motius de consum. 
Es donen pautes de reducció 
de riscos i consum 
responsable de l’alcohol. 

07/05/18 13:35 
- 

14:35 

INS Guillem 
de Berguedà 

4t ESO B 
 

28 Grup participatiu i motivat 
d’alumnes. Es treballa la 
creença normativa i les 
actituds vers el consum 
d’alcohol. Es genera un debat 
sobre el consum d’alcohol i la 
Patum molt interessant, i 
surten reflexions molt 
interessants. La valoració és 
positiva. 
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4.12 Recull de comentaris de les visites guiades 

 
1r ESO 

 
Escola Xarxa 

 Haurien de durar més les activitats. 

 Gràcies, ha estat molt divertit. 

 Ha estat molt interessant (x2). 

 No haig d'afegir res més (x2). 

 He aprés moltes coses que no sabia, gràcies, i vull continuar aprenent sobre aquest 
tema. 

 Haurien de tenir iPads per tots, però m'ha agradat molt, sobretot quan hem fet 
l'escena. 

 Sempre ens ajuden i potser ajudar als demés  

 Gràcies a això he aprés moltes més coses que no sabia. M'ha encantat! 
 
 
2n ESO 

 
INS Puig-reig 

 Mola. 

 Que pugues durar molt més. 

 Ha sigut divertit però ha durat poquet. 

 M'ha agradat però a vegades es feia avorrida. 

 M'ha agradat molt però donaria una mica més de temps per el teatre (x2). 

 Que la Laura aprengui a dibuixar. 

 L'activitat m'ha ajudat a aprendre coses que no sabia. 

 Ha sigut interessant i he aprés coses que no sabia.  

 Jo crec que està molt bé aquest tipus de xerrades més animant per conscienciar a 
la gent de les drogues. 

 
Escola Xarxa 

 Podríeu afegir algun taller com per exemple posar les cares de l'efecte de les 
drogues. 

 Ha estat entretingut però la meitat ja ho sabia. 

 M'ha agradat però hagués volgut fer més activitats.  

 M'ha agradat molt i penso que s'ha de repetir. 

 Tot ha estat molt bé, gràcies. 

 Alguna activitat més hauria sigut més lúdica. 

 M'ha agradat aquesta xerrada, ha estat molt interessant (x2). 
 
3r ESO 

 
Escola Vedruna 

 El llapis va molt bé i em voldria quedar la carpeta. 

 La noia s'ha explicat molt bé i era molt simpàtica, no he après res ja que hem fet 
moltes xerrades d'aquest tipus. 

 Gràcies. 
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 Podrían hablar mejor de las bebidas alcohólicas. 
 
Escola Xarxa 

 Ha estat molt dinàmic. 

 Molt bé. 

 M'ha agradat molt i la noia que ho ha explicat era molt simpàtica. 

 Podríem fer més activitats. 

 M'ha semblat molt interessant. 

 M'ha agradat molt l'activitat. 

 Ha estat tot molt bé. 
 

Institut Guillem de Berguedà 

 Divertit. 

 Falta més temps(x2). 

 Tot molt bé. 

 Hi ha gent que ho necessita(x2). 

 Gràcies per aquesta activitat, els adolescents aprenen més coses i pot ajudar al dia 
de demà a prendre decisions. 

 Ha estat molt interessant. 

 Molt interessant. 

 Gràcies pel llapis, s’han explicat molt bé. Trobo que aquest tema és interessant per 
aquesta edat. 

 Ha estat molt interessant, espero la representació! 

 Moltes gràcies.  

 Ho heu fet molt bé! (x2) 

 Molt interessant. 

 Més llarga i més explicació 

 Més temps per llegir els “rètols”, regalar les carpetes i els ipads també. 

 M'ha agradat molt i ha estat molt interessant. 

 Ens podríeu regalar les carpetes que són molt xules.  
 
Institut Pere Fontdevila 

 Fer alguna cosa experimental per entendre-ho millor. 

 M'ha semblat molt interessant. 

 Ha estat molt interessant i està molt bé per documentar-se. 

 Gràcies. 

 Que ha estat molt bé. 

 Ha estat una xerrada força interessant perquè aquests temes solen 
agradar/interessar a tots. 

 M'ha agradat molt i he après coses noves. 

 Estar bé que ens informin. 

 M'ha agradat molt. (x5) 

 M'ha agradat molt i m'he divertit. 

 M'han agradat molt els dibuixos. 

 M'agradaria fer-ne més. 

 Entretingut i interessant. Potser ha faltat una mica de temps, però la resta de gent 
s'avorriria.  

 Jo crec que l'activitat ha estat molt bé, molt dinàmica i sobretot molt interessant. 
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INS Puig-Reig 

 Me lo he pasado muy bien. 

 Gràcies(x3). 

 M'ha agradat, ha estat entretingut, i he aprés moltes coses. 

 M'ha agradat bastant. 

 Crec que les tècniques són molt amables. 

 Ha estat una xerrada molt diversa i divertida. 

 M'ha agradat i he après molt. 

 Me ha llamado mi madre durante la sesión y no tiene que ponerse tan borde porque 
lo haya cogido. 

 Aquesta xerrada ha estat interessant i la recomano molt.  

 Ha estat molt bé. 
 
INS Alt Berguedà 

 Que és un tema necessari de tractar i és interessant. 

 Hi ha activitats que no hem fet pel nostre comportament però la resta m'ha agradat. 

 Si tots els alumnes ens haguéssim comportat millor hagués estat millor l'activitat. 

 M'ha agradat molt les xerrades, crec que és algo important que s'ha de saber. 

 M'ha agradat, ha estat interessant. 

 S'ha explicat molt entenedor. És un tema important de conèixer. 

 Ha sigut interessant però m'agradaria haver fet lo dels mites. 

 Tot molt bé. 

 Una mica avorrit. 

 Considero que aquestes xerrades són innecessàries, ja que la persona que vol 
consumir ho farà igual, i la persona que no vulgui, no consumirà. 

 
INS Serra de Noet 

 M'ha agradat (x2). 

 Sincerament hi havia coses que jo ja sabia, però es pot aprendre una mica. 
Personalment m'agrada molt i voldria que continuéssiu fent aquests tallers a altres 
cursos, hi ha gent que no està gaire informada. 

 M'ha agradat molt. 

 Hi han hagut moltes interrupcions. 

 Tot ha estat molt bé. 

 És molt interessant i molt àgil, i això agrada al jovent. 

 He trobat molt interessant l'activitat i crec que més gent hauria de fer-la. 

 M'agradaria que durés més l'activitat. 

 
 

4t ESO 

 
Escola Vedruna 

 Gràcies. 

 Ho he trobat molt amè i fàcil d'entendre a més d'interessant. 

 Ha estat molt interessant i entretinguda. 

 Ha estat molt interessant, afegiria alguna activitat més dinàmica. Però en general, 
super bé. 

 És una activitat molt original. 

 M'ha agradat molt i la noia ho ha explicat molt bé. 
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IES Guillem de Berguedà 

 Gràcies. Tot i que la gent que beu, continuarà bevent. 

 M'ha semblat una xerrada interessant. 

 Gràcies per l'activitat (x3). 

 Molt simpàtiques les noies. 

 Hauríem de fer més xerrades sobre aquest tema. 

 Gràcies pel llapis (x2). 

 S'agrairia calefacció a la zona dels 3 plafons grans. Gràcies. 

 Gràcies pel llapis. L'activitat està bé per adquirir més coneixements del tema. 

 S'agraeixen xerrades tan útils i tan interessants com aquesta ja que surts d'aquí 
amb nous coneixements que pots aplicar perfectament a la realitat. 

 Ha estat molt entretingut, molt bona xerrada. 

 Molt agradable! 

 Crec que s'haurien de fer tallers més sovint. 

 Merci per l'explicació. 

 Ha estat molt bé ho recomano. M'heu ajudat molt.  

 M'ha encantat s'hauria de repetir. 

 Seria molt més recomanable tenir més temps per realitzar les diferents activitats i 
profunditzar més en els diferents temes. 

 
INS Puig-reig 

 M'ha agradat molt ja que he après bastantes coses que no sabia. 

 M'ha agradat molt l'activitat, ha sigut molt entretingut però m'agradaria que fos més 
llarg.  

 Ha sigut molt interessant, la millor de totes les que hem fet sobre el tema.  

 La noia m'ha semblat molt simpàtica i s'ha explicat molt bé. 

 Interessant, la noia ho explica molt bé, s’entén molt.  
 
IES Pere Fontdevila 

 Ha estat molt bé.  

 És interessant i no canviaria res, però crec que és un tema del que ens parlen 
massa sovint. 

 M'ha agradat mola l'explicació i m'ha semblat curta. 

 M'ha agradat molt l'activitat dels ipads. 

 M'ha agradat molt l'explicació de la Laura i la Queralt, de gran vull ser com elles. 
S'ha entès i no s'ha fet avorrit.  

 
Escola Xarxa 

 Molt ben explicat. Gràcies! 
 
IES Alt Berguedà 

 Ha estat tot molt bé i informatiu. 

 Mai està de més saber algo més, i m'ha agradat. 

 S'haurien de fer més xerrades com aquesta ja que penso que la gent s'ha 
d'informar més sobre aquests temes. 

 
SI Serra de Noet 

 Crec que ha estat molt bé tot. 

 Ha sigut entretingut i interessant. 

 Ha estat molt bé (x2). 
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 Aquesta xerrada s'hauria de fer més sovint. 

 És un tema molt interessant pels joves. 
 
1r Batxillerat 

 
Institut Pere Fontdevila Gironella 

 Gràcies, molt ben organitzat. 

 M'ha agradat molt que en tot moment hi ha hagut respecte i s'ha parlat de tot sense 
cap tabú. També els tècnics han estat molt oberts. 

 No pensava que m'agradaria tant. M'agrada com ho heu explicat, però les xerrades 
de l'institut sempre ens diuen coses que ja sabem. 

 Ha estat molt bé, molt profitós. 

 Olé tu! 

 Crec que es un taller interessant que t'ajuda a resoldre molt dubtes. 
 
INS Guillem Berguedà 

 Ha sigut molt productiu. 

 L'únic inconvenient són les cadires, podríeu millorar-les. 

 M'ha sorprès molt la manera d'escriure “haixix” en català. 

 La xerrada ha estat molt entretinguda i interessant, el llenguatge utilitzat és adequat 
pels nois i noies de la nostra edat. 

 Crec que aquestes xerrades les haurien de fer a nens més petits, 5è o 6è de 
primària i no a batxillerat quan pots haver consumit la majoria o si més no les 
substàncies més consumides.  

 Bona explicació a la pissarra. 

 Ha sigut interessant i entretingut, entenedor  i no s'ha fet pesat. 

 Gràcies. 

 Vull fer el joc de rol (x2). 
 
INS Puig-reig 

 Aquestes xerrades t'ajuden a recapacitar. 

 És un tema que toca a l'edat que tenim i escoltar i que et conscienciïn està molt bé 
ja que fas una petita reflexió.  

 
IES Alt Berguedà 

 Ha estat interessant parlar d'altres temes i analitzar-los a fons. 

 Que duri més temps.  

 Perfecte. 

 El recorregut dels cartells, pot ser, ho faria una mica més dinàmic. La resta m'ha 
semblat perfecte. 
 

Cicle Formatiu Formació Professional 

 
INS Guillem Berguedà 

 Interessant. Però moltes de les informacions son desconegudes. Sobretot en 
drogues. 

 És molt important que la gent conegui l'efecte de l'estil de vida per evitar molts 
problemes i viure bé. 

 És important que tothom sàpiga sobre les drogues i és molt interessant. 
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 Crec que aquesta xerrada s'hauria de fer a tota classe d'edats ja que hi ha gent 
adulta que també aniria bé que ho sabessin.  

 M'ha agradat molt l'explicació. 

 Ha sigut molt interessant per poder prevenir malalties. 

 M'ha agradat molt l'explicació de la Queralt. 

 Ha estat molt bé perquè ha sigut molt dinàmic i no es fa tan “pesat”. 

 M'ha anat bé perquè els mossos em van pillar l'altre dia amb marihuana. 

 M'ha agradat molt perquè aquests temes els trobo molt interessants ja que, els 
meus pares són educadors socials i sempre m'han dit de tot sobre les drogues. 

 Que seguiu així, que l'activitat i la xerrada ha estat molt interessant. 

 No s'han fet tantes activitats de manera manual. 

 Jo trobo que es molt interessant ja que hi ha molta gent que no es conscient dels 
seus actes. 

 
IES PUIG-REIG 

 Jo crec que hauria de venir algú ha explicar la seva experiència. 

 La xerrada és molt interactiva i divertida, bastant recomanable per a tothom. 
 
Agència de Desenvolupament del Berguedà 

 Ha sigut entretingut i ho he passat molt bé.  

 Ha estat tot molt complert. 

 Ho han explicat molt bé.  

 Ha sido interesante, me ha gustado. 

 Ha estat bé! 
 
CRAE 

 
Mas la Riera 

 M'ha agradat molt. 

 Ha sigut una bona presentació. 
 

 

 

4.13 Recull de comentaris del professorat acompanyant a les visites guiades 

 
2n ESO 

 
Escola Xarxa 

 Afegir material audiovisual per no fer una explicació tant llarga (testimoni). Incidir 
més en els efectes psíquics i la vulnerabilitat adolescent. Tractar abans de tercer el 
consum de cànnabis.  

 
3r ESO 

 
Institut Guillem de Berguedà 

 Ha faltat temps, ja es complementarà el dia del taller.  

 Es podria reforçar l'activitat amb algun material audiovisual (vídeo). 
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INS Alt Berguedà 

 Es tracta d'un grup que  ja havia fet vàries sessions i tot i l'interès de les sessions 
no han tingut sensació d'aprofitament. 

 
INS Puig-Reig 

 Tot correcte! 
 
4t ESO 

 
Escola Vedruna 

 L'actitud d'alguns alumnes no ha estat correcta, cosa que ha dificultat el 
desenvolupament d'algunes de les activitats previstes. 

 
SI Serra de Noet 

 La tècnica responsable ha mantingut l'atenció dels alumnes durant tota l'activitat! 
 

 
1r Batxillerat  

 
Institut Pere Fontdevila Gironella 

 Hem arribat una mica tard per incidències al transport. 
 
Agència de Desenvolupament del Berguedà 

 S'ha facilitat l'espai perquè els joves parlessin. Ha sigut una metodologia 
participativa i motivadora. 

 
 
CRAE 

 
La riera 

 L'exposició itinerant, dels cartells, potser costa de captar l'atenció. Es molta 
informació i es tendeix a la dispersió. 

 
 

 
4.14 Recull de comentaris de les sessions formatives 

 
Sessions formatives per a famílies 

 
Mares i pares de l'INS Pere Fontdevila 

 Gràcies 

 Gràcies. Excel·lent. Llàstima que no assisteixin més famílies. 
 
AMPA Escola Xarxa 

 S'ha treballat fins i tot l'adolescència. M'ha agradat molt! 

 Molt ben feta! Felicitats i moltes gràcies. 

 Llàstima que ens ha faltat temps, molt interessant. 
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Nouvinguts 

 Podrían utilizar imágenes reales de personas que tienen problemas de drogas para 
hacer consciencia en las personas. 

 

 
Sessions formatives per a professionals 

 
Institut Puig- reig 

 Tot i que entenc que és un punt de vista controvertit, penso que la problemàtica de 
les drogues es beneficiaria  d'un enfocament d'usuaris i no tant, o no només, de la de 
víctimes vs. persones protegides.  

 No tinc els coneixements ni la preparació per aplicar o actuar amb les expectatives 
que us suposeu. 

 
SI Serra de Noet 

 M'agradaria una part més pràctica. 

 Aniria bé practicar dinàmiques més pràctiques per treballar des de tutoria o des de 
qualsevol classe, per tal de posar en marxa mesures protectores. Necessitem 
entrar des de les emocions i no des de les raons, les dinàmiques que al final ens 
expliquen poden estar molt bé, procuraríem agafar-les de la pàgina web. També és 
interessant el que oferiu per a famílies. 

 
Consell comarcal del berguedà 

 El sistema de valoració online. 



 

89 

 

4.15 Recull de comentaris de les activitats complementàries 

 
3r ESO 

 
IES Pere Fontdevila 

 Força bé. 

 M'ha agradat molt i he après. 

 Pensava que aquesta xerrada era com les altres que sempre diuen el mateix però 
ha sigut diferent i he aprés coses que no sabia. 

 M'ha agradat molt fer aquesta activitat. 

 Tot perfecte, el noi s'ha explicat molt bé. 

 Ha estat molt bé. 

 Més temps. 

 M'ha agradat molt. 
 
INS Guillem de Berguedà 

 Gràcies. (x4) 

 Més xerrades. 

 Divertit. 

 Tot perfecte. (x2) 

 Hauria de ser més llarg. (x2) 

 Ha estat interessant. 

 Gràcies aquestes activitats els adolescents aprenen més i així el dia de demà, 
sabran quines decisions prendre. 

 M'ha semblat molt interessant la major part que era opinar. 

 Faltava més temps. 

 La gent que explica es molt maca. 

 Es molt “guai” i se n’han de fer més a l’institut. 

 Hauria de ser més llarga ja que en una hora no dóna molt temps. 

 M’ha agradat més aquesta dinàmica de concurs perquè ha sigut més entretingut i 
divertit. 

 
Escola Vedruna 

 Ho ha fet molt bé. 

 Me he quedado con ganas de saber más. 

 Volia un altre llapis. (x2) 

 Gràcies. (x3) 

 Em va agradar més l'exposició del controles que el que hem fet avui. 
 
INS Puig-reig 

 M'ha agradat. 

 Visca les drogues. 

 Gràcies. 

 M'ha agradat molt. 
 
Escola Xarxa 

 Gràcies. 

 Que siguin més llargues. 
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IES Alt Berguedà 

 M'ha agradat molt 

 Encara que no he après res de nou, no m'he avorrit tant com a la xerrada anterior. 

 Ha estat “xulo”. 

 M'ha agradat molt la xerrada. 
 
SES Serra de Noet 

 Que l'activitat sigui més llarga. 

 Fins aviat. 

 Ha explicat perfectament, ha resolt els dubtes, ha estat divertit lo de la competició 
de grups. M'agradaria seguir fent. 
 

 
4r ESO 

 
Escola Xarxa 

 M'ha agradat molt, perfecte. 

 Ha estat divertit. 
 
INS Guillem de Berguedà 

 Penso que els diners d'això es podrien destinar a que les pel·lícules no fos el 
protagonista el que fuma. I a conscienciar la percepció de l'alcohol. 

 Gràcies (x2) 

 Més xerrades. 

 Gràcies per venir a Socials. 

 Més estona de xerrada. 

 La noia molt simpàtica. 

 Ens podrien donar les carpetes de plàstic de regal. 

 Hem de fer més activitats. 

 Les activitats estan bé però amb tanta gent és difícil. 

 Està molt bé aquesta xerrada ja que solen ser escasses en l'institut. Són igual de 
necessàries que qualsevol altra assignatura. 

 És necessari conscienciar més als joves. 

 Impactants els percentatges. 

 Merci! (x2) 

 Seria molt útil més temps per desenvolupar més profundament cada activitat. 

 La xerrada fa tard, s'hauria de fer a 1r o 2n. 
 
INS Puig-reig 

 La noia ha estat molt agradable i s'ha explicat molt bé. 

 Tot correcte. 

 Gràcies. 

 Moltes gràcies. 

 Que duri més. 
 
IES Alt Berguedà 

 Molt curt 

 Ha estat entretingut i divertit per els debats que es creen entre els companys. 

 S'haurien d'ampliar les activitats relacionades amb aquests temes. 
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 Que són activitats diferents i més dinàmiques. 
 
INS Serra de Noet 

 S'hauria de fer més sovint. 

 Gràcies! 

 Ha sigut molt divertit. 

 Més temps. 

 Ha arribat molt tard però bé. 
 
 
INS Pere Fontdevila (INS Gironella) 

 Ja ho sabia, ja serveix internet i els camells. 

 Tot molt bé! 

 Gràcies. 

 Allargar l'activitat. 

 Ja hem fet moltes activitats com aquesta. 

 M'ha agradat molt com la Marta ha explicat les activitats. M'ha agradat molt. Merci! 

 M'ha semblat molt interessant i m'ha agradat més l'explicació. L'explicació de la 
tècnica molt bona. 

 
1r Batxillerat 

 
INS Guillem de Berguedà 

 La xerrada era igual que la primera. 

 Hauríem d'ensenyar a com ajudar a una persona quan està enganxada. 

 Gràcies. 

 Ha sigut dinàmic i entretingut i hem aprés informació interessant. 
 
INS Puig-reig 

 Molt interessant. 
 
INS Pere Fontdevila (INS Gironella) 

 M'ha agradat el tracte amb el que explicava i m'ha agradat la xerrada. 
 
Cicle Formatiu Formació Professional 

 
INS Guillem de Berguedà 

 Molt bé (x2). 

 Ha estat genial i molt instructiu. 
 

INS Puig-reig 

 La xerrada ha estat bé, però faria falta més contingut. 
 
Agència Desenvolupament del Berguedà 

 Ha estat molt entretinguda. 

 M’ha agradat bastant. 

 M’ha agradat molt. 
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CRAE 

 
Mas La Riera 

 Ha estat molt interessant. 
 
 
 

4.16 Recull de comentaris del professorat acompanyant a les activitats 
complementàries.  

 
3r ESO 

 
IES Pere Fontdevila 

 Molt motivador. Respostes eficients a les preguntes que han sorgit. 
 
INS Guillem de Berguedà 

 Molt adequat i suggerint la reflexió dels alumnes. 
 
IES Alt Berguedà 

 Molt dinàmica i adequada a l'edat/situació dels participants. 

 És un detall sense importància, però jo segueixo sense veure clar el criteri de 
recompte de cerveses de l'anunci. 

 
4t ESO 

  
INS Serra de Noet 

 Ha anat molt bé perquè han relacionat les situacions de risc de l'alcohol amb la 
Patum (situacions properes). 

 
1r Batxillerat 

 
INS Guillem de Berguedà 

 Incloure algun cas real i analitzar-lo. Partir de casos específics enlloc de pensar en 
generalitzacions. M'ha agradat molt l'activitat dels percentatges. 

 
IES Pere Fontdevila 

 Millorar dinàmica de grups (es poden fer amb criteris per a que es barregin entre 
ells millor). S'ha fet a la sala d'actes a 1er de Batx. A i B. 

 

 


