Programa “Controles?” Fitxa Tècnica Professionals
dels àmbits Social i Sanitari.

Mitjançant la interacció i les noves tecnologies, el professionals dels àmbits social i sanitari,
podran visitar l’exposició que els proposa una reflexió crítica i constructiva entorn alguns dels
elements relacionats amb les drogues i com prevenir-ne el seu consum.
De forma complementària a l’exposició, els tècnics en prevenció de drogodependències
oferiran informació sobre els tipus i els efectes de les drogues, així com eines per a realitzar
activitats de prevenció, per a reduir els factors de risc i per a potenciar els factors de protecció
dels adolescents i joves..
Durant la sessió formativa dirigida a aquest col·lectiu, es presentaran diversos recursos que es
poden utilitzar, es treballaran conceptes bàsics d’intervenció en prevenció de
drogodependències i es presentaran diverses eines i programes.

Materials








Població destinatària

 Professionals dels àmbits social i sanitari.

Objectius

Continguts

25 plafons de mida (5 dirigits a adolescents; 9 a joves; i 8 a families)
10 iPad
3 figures de mida 200cmx150cm
1 televisió
1 pantalla interactiva
Punts de llibre de recordatori

 Informar sobre les característiques generals del programa
Controles?
 Facilitar informació general sobre drogues i prevenció de les
drogodependències.
 Proporcionar eines per a la prevenció de drogodependències.
 Aspectes a tenir en compte en prevenció de drogodependències:
prevenció, eficàcia de la prevenció, factor de risc, factor de
protecció, estratègies d’intervenció en prevenció, efectivitat de la
prevenció a l’escola i programa de prevenció.
 Descripció de conceptes bàsics sobre drogues, tendències i
models actuals de consum de drogues, què fer quan ens trobem
en un problema d’alcohol o altres drogues? Models i àmbits de
prevenció.
 Descripció del programa comunitari de prevenció Controles?
 Descripció de programes específics de prevenció.

Àmbits (plafons
específics)

 Plafó comú: el cervell
 Figures comunes: tabac alcohol i cànnabis

Activitats
Continguts

 Visites guiades a l’exposició

Format d’aplicació

 Sessió Formativa: Visita a l’exposició i debat.
 Màxim 40 participants per activitat
 Durada: 2 hores

Perfil dels aplicadors

 Tècnics en prevenció de drogodependències

Àmbits d’aplicació

 Espais comunitaris, centres cívics i biblioteques

