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Aquest llibre conté les fitxes del
treball per fotocopiar i entregar als
alumnes de 4t que realitzen el crèdit
variable interdisciplinari.
Corresponen a les 33 unitats que estan
estructurades en sis blocs temàtics:

PREVENCIÓ: tracta de situar els alumnes en el rol de
monitors que hauran de desenvolupar, així com proporcionar eines per treballar amb grups.
ALTERNATIVES D'OCI: intenta que els joves reflexionin
sobre el temps lliure i la seva ocupació i que sàpiguen
planificar-lo segons les seves necessitats. Es tracta de potenciar l'interès per activitats que suposen una alternativa d'oci
a les que van associades al consum de substàncies
o al consum mateix .
I N FORM ACIÓ: tracta sobre l'ús de substàncies i els
seus efectes i riscos.
I N FLUÈNCIA SOCIAL: se centra en l'anàlisi de la influència social dels pares, amics i mitjans de comunicació.
HABI LITATS SOCIALS: tracta els elements que intervenen en l'anàlisi de situacions i en la presa de decisions, i
l'ensinistrament en habilitats de resistència a la pressió
dels iguals i en el modelatge de conductes.
Aquests blocs, en el seu conjunt, pretenen proporcionar la
màxima informació possible, així com el desenvolupament
de recursos i habilitats personals, evitant l'adopció de postures dogmàtiques.
PR ÀCTIQU ES: estructura la planificació, l'assaig i el
desenvolupament de la intervenció de prevenció de drogodependències que portaran a terme els alumnes del crèdit
davant dels alumnes de 1r a 4t d'ESO.
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blocs temàtics i unitats
PRESENTACIÓ DEL CRÈDIT
UNITAT 1. Introducció al crèdit. Qüestionari d'avaluació inicial.
BLOC DE PREVENCIÓ
UNITAT 2. Els «iguals» i la prevenció de les drogodependències.
UNITAT 3. Com fer classe.
BLOC D'ALTERNATIVES D’OCI
UNITAT 4. El temps lliure.
UNITAT 5. Planificació del temps lliure.
UNITAT 18. Alternatives d'oci.
BLOC D'INFORMACIÓ
UNITAT 6. Conceptes bàsics.
UNITAT 7. Classificació de les drogues.
UNITAT 8. Efectes del consum de drogues sobre l'organisme i la conducta: situacions de risc i accidentalitat.
UNITAT 9. Les drogues i la llei.
BLOC D'INFLUÈNCIA SOCIAL
UNITAT 10. Influència social en el consum de drogues.
UNITAT 11. La influència del grup d’iguals.
UNITAT 12. Publicitat.
BLOC D'HABILITATS SOCIALS
UNITAT 13. Habilitats socials bàsiques.
UNITAT 14. Assertivitat.
UNITAT 15. Presa de decisions.
UNITAT 16. Afrontament de conflictes.
UNITAT 17. Pressió de grup.
AVALUACIÓ
UNITAT 19. Qüestionari d' avaluació final.
BLOC DE PRÀCTIQUES
UNITATS 20 a 23. Planificació.
UNITATS 24 a 28. Pràctiques d’autoobservació.
UNITATS 29 a 32. Intervenció a l'ESO.
CLOENDA
UNITAT 33. Cloenda del crèdit.

4

d Ro g u e s Què ?

!

presentació del crèdit

u n i tat

1
I NTRODUCCIÓ AL CRÈDIT.
QÜ ESTIONARI D'AVALUACIÓ I N ICIAL

OBJ ECTI US
1. Conèixer els objectius, els continguts i la metodologia del crèdit.
2. Fer l'avaluació inicial de la intervenció.

CONTI NGUTS
1. Descripció dels objectius i la metodologia del crèdit.
2. Descripció dels diferents blocs temàtics del crèdit.
3. Lliurament del qüestionari sobre coneixements, actituds i conductes.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Introducció.
Activitat 1. Omplir el qüestionari d'avaluació inicial.
Activitat 2. Explicació dels diferents blocs temàtics.
Síntesi.
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DESCRI PCIÓ DEL CRÈDIT
BLOC DE PREVENCIÓ • Aquest bloc està estructurat en 2 UNITATS i pretén assenyalar la importància de la prevenció de les
drogodependències a l'escola i el paper dels «iguals» en aquesta prevenció. També es desenvolupen les característiques dels
«iguals» en el seu rol d'agents de prevenció. Els continguts que es desenvolupen són:
1. Els iguals i la prevenció de les drogodependències 2. Com fer classe
BLOC D'ALTERNATIVES D'OCI • En aquest bloc es faran 3 UNITATS en les quals es pretén reflexionar entorn la utilització
actual del propi temps lliure i arribar al coneixement objectiu d'aquelles activitats que afavoririen un aprofitament més satisfactori d’aquest temps lliure. Els continguts que es desenvoluparan són:
1. El temps lliure. 2. Planificació del temps lliure. 3. Alternatives d'oci,
BLOC D'INFORMACIÓ • Aquest bloc està estructurat en 4 UNITATS i pretén donar una informació objectiva i realista dels
conceptes sobre drogues, de la situació en el context actual i de les estratègies necessàries per fer front a una drogodependència. Els continguts que es desenvolupen són:
1. Conceptes bàsics. 2. Classificació de les drogues. 3. Efectes del consum de drogues sobre l'organisme
i la conducta: situacions de risc i accidentalitat. 4. Les drogues i la llei.
BLOC D'INFLUÈNCIA SOCIAL
Aquest bloc està compost per 3 UNITATS amb les quals es donarà una visió general del consum de drogues i es treballarà
sobre la influència de l'entorn més proper: la publicitat i el grup d'iguals. El contingut de les sessions és:
1. La influència social en el consum de drogues. 2. La influència del grup d'iguals. 3. Publicitat.
BLOC D'HABILITATS SOCIALS
En aquest bloc es duran a terme 5 UNITATS en què es treballarà l'adquisició d'un seguit d'habilitats socials necessàries per
poder exercir una influència eficaç en els altres alumnes en les pràctiques de tutories. Els continguts que es tractaran són:
1. Habilitats socials bàsiques. 2. Assertivitat. 3. Presa de decisions. 4. Afrontament de conflictes. 5. Pressió de grup.
BLOC DE PRÀCTIQUES
Aquest bloc consta de 13 UNITATS i tracta de preparar els alumnes perquè sàpiguen impartir les sessions formatives referents a la prevenció de drogodependències entre els alumnes d'altres cursos. Es divideix en tres parts:
1. Planificació (4 unitats). 2. Pràctiques d'autoobservació (5 unitats). 3. Intervenció a l'ESO (4 unitats).
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CALEN DARI DEL CRÈDIT
Bloc

Continguts

1

PRESENTACIÓ

Introducció al crèdit.
Qüestionari d'avaluació inicial.

2

PREVENCIÓ

Els «iguals» i la prevenció
de les drogodependències.

3

PREVENCIÓ

Com fer classe.

4

ALTERNATIVES

El temps lliure.

5

ALTERNATIVES

Planificació del temps lliure

Lliurament FITXA 2 i FITXA 3 (deures de
la unitat 18). A retornar a la unitat 18.

6

INFORMACIÓ

Conceptes bàsics

Lliurament FITXA 6 (deures de la
unitat 9). A retornar a la unitat 9.

7

INFORMACIÓ

Classificació de les drogues.

Els alumnes distribuïts en grups de 4-5
han d'enregistrar espots publicitaris de
TV i portar anuncis de premsa escrita.
A retornar a la unitat 10.

8

INFORMACIÓ

Efectes del consum de drogues
sobre l'organisme i la conducta:
situacions de risc i accidentalitat.

9

INFORMACIÓ

Les drogues i la llei.

10

INFLUÈNCIA
SOCIAL

Influència social en
el consum de drogues.

11

INFLUÈNCIA
SOCIAL

La influència del grup d’iguals

12

INFLUÈNCIA
SOCIAL

Publicitat.

13

HABILITATS
SOCIALS

Habilitats socials bàsiques.

Lliurament FITXA 3 de la unitat 13.
A retornar a la unitat 14.

14

HABILITATS
SOCIALS

Assertivitat

Lliurament FITXA 3 de la unitat 14.
A retornar a la unitat 15.

15

HABILITATS
SOCIALS

Presa de decisions.

16

HABILITATS
SOCIALS

Afrontament de conflictes.

Lliurament FITXA 3 de la unitat 16.
A retornar a la unitat 17.

17

HABILITATS
SOCIALS

Pressió de grup.

Lliurament FITXA 3 de la unitat 17.
A retornar a la unitat 18.

18

ALTERNATIVES

Alternatives d’oci

19

AVALUACIÓ

Qüestionari d'avaluació final.

20-23

PRÀCTIQUES

Planificació.

24-28

PRÀCTIQUES

Pràctiques d'autoobservació.

29-32

PRÀCTIQUES

Intervenció a l'ESO.

CLOENDA

Cloenda del crèdit.

Unitats

33

Deures

7

Els alumnes recolliran imatges (paper)
sobre tribus urbanes diferents.
A retornar a la unitat 11.
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SÍNTESI
• El crèdit d Ro g u e s Què ? té com a objectiu preparar els alumnes de 4t d’ESO per poder exercir un rol educatiu entre els propis companys de l’ESO i dins de la pròpia tutoria, amb la finalitat d’abordar la prevenció de
les drogodependències a l’escola.

!

• El crèdit constarà d’una part teòrica i una de pràctica que aportaran als alumnes els elements necessaris per
poder intervenir en els diferents cursos de l'ESO.
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ELS «IGUALS» I LA PR EVENC IÓ
DE LES DROGODEPEN DÈNC I ES
OBJ ECTI US
1. Conèixer la importància de la prevenció de les drogodependències a l’escola.
2. Identificar la importància dels «iguals» en la prevenció.
3. Definir les característiques dels «iguals» en el seu rol com a agents de prevenció.

CONTI NGUTS
1. La prevenció de les drogodependències a l’escola.
2. Els «iguals» com a promotors de salut.
3. Característiques per desenvolupar el rol d’«igual».

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Introducció.
Activitat 1. Prevenció: professors o «iguals».
Activitat 2. Ser un model.
Síntesi.
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QUÈ ÉS LA PREVENCIÓ
Omplireu aquesta fitxa amb tot el grup de classe. 5’.
QUÈ ÉS PER A TU LA PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES?

• Prohibir el consum
• Penalitzar el consum
• Donar informació sobre els riscos de les drogues per a la salut
• Persuadir perquè no es consumeixi
• Alarmar sobre els efectes que produeixen les drogues
• Obligar a no consumir drogues
• Aconsellar sobre una actitud responsable
• Donar alternatives al consum de drogues
• Ajudar a decidir el que es pot fer
• Proporcionar habilitats socials (estratègies i recursos) per fer front
a la pressió de l’entorn que afavoreix el consum de drogues

QUINS MISSATGES DE PREVENCIÓ DONARIEN?
Podeu utilitzar les definicions anteriors per contestar aquesta pregunta.
• La policia:

• Un professor:

• Un polític:

• Els pares:

• Un metge:

• I els joves, quins missatges podrien donar?:

10
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SER U N MODEL
Disposeu de 10’ per omplir aquesta fitxa en petit grup.

• És possible parlar als altres de prevenció de drogodependències (inclosos tabac i alcohol) si fumem o bevem alcohol?

• Crea contradiccions en un mateix el fet de dir una cosa i fer-ne una altra? Resulta creïble davant
les persones a què va adreçat el missatge de prevenció?

• Què significa ser un model per als altres?

• Què pot fer un alumne del crèdit que és fumador?

• Què pot fer un alumne del crèdit que per divertir-se utilitza les begudes alcohòliques de manera freqüent?

• Què pot dir un alumne que és fumador i a la tutoria li qüestionen la credibilitat?

11
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SÍNTESI
• La prevenció es pot entendre des de diferents punts de vista; nosaltres ens basarem en una definició de
prevenció que té en compte diferents aspectes: donar informació sobre els riscos, fomentar actituds responsables davant el consum, proporcionar habilitats socials (estratègies) necessàries per fer front a la pressió social, mostrar diferents alternatives davant el consum de drogues i prevenir les conseqüències negatives del consum.
• Els joves que portin a terme intervencions preventives a d’altres de la seva edat o més joves han de tenir
aquestes tres característiques: ser creïbles, ser fiables i ser eficaços.
• Es necessita una certa coherència amb el que es fa i el que es
diu. Aquest és un aspecte molt
important a l’hora de ser
«models» per a altres persones,
ja que si no es fa així es pot provocar que es generin contradiccions en un mateix o que no se
sigui creïble davant els altres.

12
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COM FER C LASSE
OBJ ECTI US
1. Adquirir habilitats per conduir un grup classe.
2. Conèixer diferents tècniques de treball en grup.

CONTI NGUTS
1. Habilitats específiques per exercir el rol de conductor de grup en les tutories:
la presentació, el comportament no verbal, saber donar instruccions i saber fer
un discurs participatiu.
2. Descripció de diferents tècniques de treball en grup: treball en grups petits i
"pluja d’idees".

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Introducció.
Activitat 1. Com ho podem fer?
Activitat 2. Tècniques de treball en grup.
Síntesi.
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L A COMU N ICACIÓ NO VERBAL
La COMUNICACIÓ NO VERBAL es refereix a tots aquells aspectes com ara la mirada, el somriure, les gesticulacions, el to de
la veu, la postura corporal, la distància física amb els altres... que es manifesten inconscientment quan parlem o quan ens
relacionem amb els altres, i que prenen un significat determinat, i que contribueixen, juntament amb el contingut verbal, a
causar una impressió en els altres. Per a l'aprenentatge d'habilitats determinades, que més endavant estudiareu, és important que aquesta comunicació no verbal sigui coherent amb el que manifestem verbalment, donant suport i reforçant els
missatges.

ASPECTES NO VERBALS I VERBALS que cal tenir en compte en les següents activitats relacionals:
Saber escoltar: Estableix contacte ocular (mirada) amb la persona que parla; fes alguna cosa que demostri que
segueixes la conversa com ara gesticular (assentint) amb el cap; no moguis massa els peus ni mostris impaciència
amb el teu cos; pensa en el que t'estan dient; demana aclariments o més informació; no interrompis per expressar la
teva opinió, espera que acabi de parlar l'altre.
Mantenir una conversa: Cal observar si l'altre ens està escoltant (si mira, mou el cap afirmativament, està pendent
de la conversa...); li hem d’expressar les nostres idees i demanar-li què en pensa; hem d’escoltar i pensar sobre el que
diu l'altra persona.

ORIENTACIONS PER MILLORAR L'EXPRESSIÓ ORAL EN PÚBLIC:
VEU: Ha de ser clara, s'ha de vocalitzar i pronunciar bé.
MODULACIÓ: Variada, que no es faci monòtona. El volum ha de ser alt, que tothom senti bé el que es diu.
RITME: Ni ràpid ni lent, adequat.
PAUSES: Les pertinents, ni excessives ni escasses.
GEST: Expressiu. No s'han d'amagar les mans a les
butxaques. Si es fan gestos amb les mans cal vigilar
que no siguin excessius perquè distreuen.
CONTACTE VISUAL AMB ELS OIENTS: Abundant.
Cal mirar a tothom, i no centrar-se només en un grup
de la classe o en algunes persones.

ACTITUDS: Naturalitat, que no es noti rigidesa o
inhibició.

EXPRESSIÓ PERSONAL: Viva. Somriure afavoreix
un clima positiu.

14
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PASSOS PER PRESENTAR-SE A UN GRUP:

1. Saludar i presentar-se al grup dient el nom i qui ets.
2. Explicar els motius pels quals ets allà i descriure breument els objectius dels temes que es tractaran i
les activitats que es faran.
3. Explicar les normes de participació del grup (aixecar el braç per parlar o preguntar, no fer soroll...).

15
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TÈCN IQU ES PER CON DU I R ELS DEBATS DEL GRUP
Per escoltar bé i animar a parlar el grup:
1. Cal mantenir contacte ocular amb el qui parla.
2. Cal fer notar que escolteu dient «sí» i afirmant amb el cap.
3. Cal no expressar inicialment el propi acord o desacord; mostreu simplement que s'ha comprès el que es deia.
4. Cal deixar les pauses per animar a qui parla que ho continuï fent. No ompliu els silencis.
5. Cal no desplaçar el centre d'atenció de la conversació del qui parla mostrant desacord o parlant d'un mateix.
6. Cal formular preguntes obertes per animar el qui parla a continuar parlant o a pensar.
7. Cal resumir o reafirmar de tant en tant el que es diu per mostrar que s'ha entès.
8. Cal reforçar positivament les intervencions dels alumnes que col·laboren, fent comentaris com ara "molt bé",
"és molt interessant el que dius", "us esteu portant molt bé"...
9. Cal respondre als sentiments que semblen estar darrere les paraules. S’ha de mostrar que es comprèn com
se sent qui parla.

16
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TÈCN IQU ES DE TREBALL EN GRUP:
«PLUJA D’IDEES»
Es tracta d'estimular la producció d'idees sobre un tema sense limitacions de cap mena quant a possibilitats reals
d'utilització o de dur-se a terme.
Es propicia un clima sense inhibicions que faciliti la confiança, l'intercanvi d'opinions, i s'estimula la capacitat per a la
creativitat, permetent al grup classe o a cada subgrup considerar moltes alternatives.
El moderador ha de procurar que tothom expressi les seves idees i que es mantingui un clima adequat, evitant desestimar cap de les idees que s'exposin. El moderador o conductor de grup pot anotar totes les idees a la pissarra.
El tema sobre el qual s'aportaran idees ha de despertar l'interès de tothom i prèviament es marcarà el temps de què es
disposa per a l'activitat.
Al final cada grup considerarà les idees més importants i amb més viabilitat.

TREBALL EN PETITS GRUPS
És un mètode de participació de tot el grup que facilita la comunicació i l'aportació d'idees. És un mètode ràpid per
arribar a acords en el qual es redueixen les inhibicions, evitant l'avorriment i el cansament, així com l'excessiva influència o pressió d'alguns membres del grup.

Mètode:
1. El grup classe es divideix en grups de 4/5 membres que disposaran d’uns minuts determinats per
analitzar un problema de manera informal.
2. S'entreguen per escrit les qüestions a discutir. Cada subgrup haurà d'escollir un/a secretari/ària o
portaveu que fomentarà la col·laboració de tots i prendrà notes per formular les conclusions a què
arribi el grup.
3. Es dóna un preavís d'un minut abans de la finalització de la tasca. És molt important ajustar-se als
temps previstos. El/la secretari/ària o portaveu llegirà al grup classe les conclusions del seu petit grup.
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fitxa 5. individual

DONAR I NSTRUCCIONS
PASSOS PER DONAR
INSTRUCCIONS I ORGANITZAR
EL TREBALL DE GRUP

EXEMPLE

1. Saber bé què és el que s'ha de fer.

Omplir una FITXA de treball de forma individual i en grup.

2. Dividir la classe o grup en petits grups
de 4-6 alumnes per fer alguna activitat.

«Anem a fer un treball en grup i, per això, en primer lloc
us dividireu en grups de 4 alumnes. Podeu ajuntar-vos
amb els companys del costat i de darrere. També heu de
triar un portaveu del vostre grup.»

3. Demanar als alumnes que facin l'activitat,
donant instruccions clares del que han de
fer, pas per pas i especificant el temps que
tenen per acabar-la.

«Ara es tracta que, en primer lloc i durant 5’ ompliu la primera part de la fitxa de forma individual i sense parlar amb
els companys. Després, heu de comentar amb la resta del
vostre grup i durant 5’ més, les respostes de cadascun i
decidir quines conclusions conjuntes tindrà el vostre grup.
Finalment el portaveu del grup haurà de llegir les conclusions a tota la classe un cop finalitzi el treball dels diferents grups. Si omplint la fitxa teniu algun dubte aixequeu
el braç i us l’aclarirem.»

4. Preguntar si s’ha entès bé el que s’ha de fer.

«S’ha entès? Hi ha cap pregunta?»

5. Canviar o repetir les instruccions
si és necessari.

«Així... repetim... heu d’omplir la fitxa de forma individual
durant 5 minuts i després heu de comentar-la amb els
vostres companys durant 5 minuts més, per tal de treure
unes conclusions com a grup.»
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SÍNTESI
• La comunicació no verbal és tot aquell conjunt d’aspectes com ara la mirada, el somriure,
les gesticulacions, el to de la veu, la postura corporal, la distància física amb els altres... que
es manifesta inconscientment i paral·lelament a un discurs quan ens relacionem amb els
altres, i que pren un significat determinat, contribuint, juntament amb el contingut verbal,
a causar una impressió en els altres.
• Per a les tasques de monitor de
tutories que es portaran a
terme en aquest crèdit, és
important per als alumnes
saber presentar-se al grup,
conèixer les tècniques que
faciliten el treball amb els
grups i saber donar instruccions clares de les tasques que organitzaran.
• Les tècniques grupals que
s’utilitzaran en les tutories
seran: treball en petits
grups i "pluja d’idees".
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4
EL TEMPS LLI U RE

OBJ ECTI US
1. Definir i comprendre la importància del temps lliure en el desenvolupament individual i social.
2. Reflexionar sobre les motivacions i els diferents aspectes relacionats
amb l'ocupació del temps lliure.

CONTI NGUTS
1. Concepte i funcions del temps lliure/oci.
2. Motivacions i expectatives d’oci.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació. Introducció al bloc i presentació de la unitat.
Activitat 1. L’ocupació del temps lliure.
Activitat 2. Motivacions i oci.
Síntesi.
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fitxa 1. individual

TEMPS LLI U RE / TEMPS D’OCI
S’entén per temps lliure aquell període de temps que no està subjecte a necessitats ni obligacions.
Sovint es confonen temps lliure i oci, però són dos conceptes que cal diferenciar:

El temps lliure: es refereix a un període de temps.
L’oci: s’entén com a aquelles activitats que fem en aquest període de temps (el temps lliure) i
que responen als nostres desitjos.
Hi ha tres objectius de l’oci:

Descans: seria l’oci passiu i està molt vinculat a les necessitats de supervivència i serveix per
recuperar-se del desgast biològic i mental.
Diversió: estaria vinculat a les necessitats de tipus social i afectiu.
Desenvolupament personal (físic i mental): cobriria les necessitats creatives referents a
adquirir o aconseguir habilitats i coneixements nous.
A més a més, perquè una activitat es pugui considerar d’oci, cal que compleixi altres requisits:
• no ha de tenir un caràcter obligatori.
• no ha de tenir finalitats lucratives o utilitaristes.
• ha d’estar orientada a la recerca de la felicitat, el plaer, la satisfacció personal...

Descans

Diversió

Desenvolupament personal (físic)
Desenvolupament personal (mental)
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fitxa 2. individual

MOTIVACIONS
Disposeu de 10’ per treballar individualment el contingut d’aquesta fitxa. Cal omplir la casella «Motius per
fer-les» amb tot allò que pensis que són raons vàlides per fer aquestes activitats i l’edat en què podrien fer-se
(de 12 a 17 anys).
Exemple: Una persona que porti a terme l’activitat de «Socorrisme de platja», podria tenir les següents motivacions per fer-la: ajudar els altres en cas d’emergència, estar en forma física, estar en contacte amb el mar,
sentir-se útil oferint un servei desinteressat a la societat. Seria adequat fer-la a partir dels 18 anys.

Activitats

Motius per fer-les

Bàsquet, futbol i altres esports
d’equip..
Barranquisme, pònting, ràfting...

Escacs

Anar al cinema, anar al teatre...

Anar a la discoteca, de «marxa»...

Tocar un instrument musical,
fer ballet...
Monitor d’esplai

Col·leccionisme

Castellers

Natació

Fer rutes de muntanya,
excursions, viatges
Colles de diables

Grup de teatre

Moviment de defensa
de la natura
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SÍNTESI
• El temps lliure es refereix a un període de temps, i l'oci té a veure amb les activitats o ocupacions
que portem a terme en aquest període de temps i que responen als nostres desitjos.
• El temps d’oci permet cobrir tres objectius:
Descans, Diversió i Desenvolupament personal (físic i mental).
• A més a més, perquè una activitat es pugui considerar d’oci, cal que compleixi altres requisits:
- no ha de tenir un caràcter obligatori.
- no ha de tenir finalitats lucratives o utilitaristes.
- ha d’estar orientada a la recerca de la felicitat, el plaer, la satisfacció personal...
• Les diferents activitats d’oci responen a diferents motivacions. Se’n poden tenir diverses alhora
i portar a terme activitats molt diferents. Per exemple,
pots jugar als escacs i anar a ballar a la discoteca.
És important fer activitats que cobreixin tots els objectius:
descans, diversió i desenvolupament
personal (físic i mental).
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PLAN I FICACIÓ DEL TEMPS LLI U RE
OBJ ECTI US
1. Potenciar la planificació del temps lliure per fer front a l’avorriment.
2. Conèixer les vies d’accés per obtenir informació sobre les activitats d’oci.

CONTI NGUTS
1. Organització del temps lliure.
2. Orientacions per planificar la recerca d'informació d'una activitat
d'oci determinada.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Com combatre l’avorriment?
Activitat 2. Cercant informació.
Síntesi.
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fitxa 1. petit grup

L’AVORRIMENT
Heu de resoldre en 10’ aquest cas pràctic. Es tracta de buscar solucions per a l’avorriment d’en Jordi i els seus amics.
Ho discutiu en grup i després anoteu a la fitxa la solució que considereu més adequada. Heu de seguir les indicacions de la fitxa.
CAS PRÀCTIC:
És dissabte a la tarda i en Jordi, que té 16 anys, està a casa seva molt avorrit. Truca als seus amics, que estan com ell,
per fer alguna cosa diferent i divertida. Quan es troben, tot el que se’ls acut no es pot fer en aquells moments o és
massa tard per organitzar-ho (anar d’acampada...). Com a resultat, acaben fent el mateix de sempre i continuen
avorrits i insatisfets.

QUINES activitats els pots suggerir:

QUÈ poden fer perquè no els torni a passar el mateix el proper cap de setmana:

COM poden trobar la informació necessària:
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fitxa 2. petit grup
(Deures. Unitat 18)

GU IÓ DE L’ENTREVISTA
Instruccions:

1. Cada grup tindrà assignada una data i una hora d’entrevista en el recurs corresponent. Haureu de demanar per la persona
de contacte. Aquesta informació us la donarà el professor.
2. A l’hora de recollir la informació:
El GRUP 1 demanarà informació sobre:
El GRUP 2 demanarà informació sobre:
El GRUP 3 demanarà informació sobre:
3. Ompliu aquestes dades:
GRUP:

1

2

3

(Encercleu el grup que correspongui)

CENTRE ON ES FA L’ENTREVISTA:
PERSONA DE CONTACTE:

DATA I HORA DE L’ENTREVISTA:

ADREÇA:

TELÈFON:
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1 Heu de recollir la informació tenint en compte que hi hagi activitats diferents per a tots els grups d’edats.
a) De 12 a 13 (1r d'ESO)

b) De 13 a 15 (2n i 3r d'ESO)

c) De 15 a 17 (4t d'ESO)

entrevista
1- Dels següents grups d’activitats, quines es poden fer?

Grups d’edats

Activitats
12-13 anys
Esports d’aventura
Activitats de cultura popular (castellers, diables, danses…)
Excursionisme i esports de neu
Activitats artístiques (teatre, música, pintura…)
Activitats de tipus social o medi ambient (associacions, voluntariat…)
Jocs de taula (escacs, rol, cartes, ping-pong…)
Espectacles (cinema, teatre, concerts…)
Esports de competició i d’altres (natació, futbol, gimnàstica…)
Esports nàutics (vela, windsurf…)
Internet i informàtica
Aeromodelisme
Esports sobre rodes (ciclisme, monopatí…)
Hobbies (col·leccionisme, maquetisme…)
Altres (especifiqueu-los)
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2 De les activitats que es poden portar a terme, voldríem saber on ens podem adreçar, els requisits
per accedir-hi i el preu aproximat de cada activitat?.

Activitats

On adreçar-se

Requisits

(adreça, telèfon)

(edat , preu...)
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fitxa 3. petit grup
(Deures. Unitat 18)

ORGAN ITZANT L A I N FORM ACIÓ

1. Un cop recollida la informació es comentarà amb tot el grup de treball i s’organitzarà per edats i per tipus
d'activitats, establint una llista de recursos.
2. A continuació es prepararà la presentació d’aquesta informació a la resta de la classe. Per a això s'elaborarà
un suport gràfic com ara un pòster o mural i/o fullets. Heu de tenir en compte els dies de què disposeu per a la
presentació del treball.
NORMES PER A L'ELABORACIÓ DEL PÒSTER / MURAL / FULLET

Recomanacions:
Informació: A qui s’adreça (grup d’edat), Activitat, Llocs on es pot dur a terme,
Horaris i dates, Requisits i preus orientatius. Afegiu-hi les motivacions per fer
les activitats en llenguatge atractiu i suggerent.
Tipus de suport: pòster o mural i/o fullet.
Mida del suport: s’ha de poder llegir amb facilitat en la presentació a la classe.

3. Presentació del treball a la resta de la classe.
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fitxa 4 . individual

SÍNTESI
• L’avorriment es pot evitar amb una planificació del nostre temps lliure.
• És important desenvolupar activitats que ens resultin satisfactòries i que
cobreixin no només els objectius de descans i diversió sinó també els de desenvolupament físic i mental.
• Com buscar la informació de les activitats que ens interessen.
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CONCEPTES BÀSICS
OBJ ECTI US
1. Entendre la importància de la informació objectiva en matèria
de drogues.
2. Saber definir què és una droga i els conceptes bàsics associats
al seu consum.

CONTI NGUTS
1. Concepte de droga.
2. Descripció del concepte de tolerància i dependència psíquica i
física. Patrons de consum.
3. Concepte de Situacions de risc, Tractament i Prevenció.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Conceptes bàsics i patrons de consum.
Activitat 2. Situacions de risc.
Síntesi.
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fitxa 1. individual

ANAGR A MES
A continuació et presentem una llista d'anagrames on es troben amagats els noms de diferents drogues.
Posa el nom correcte al costat dels anagrames. Disposes de 5'.

1- FCÈA:
2- ÏNHEORA:
3- TXSAÈI:
4- NCNÀBASI:
5- CATBA:
6- LHAOCLO:
8- COAL:
9- CAÏCOAN:
10- DLS:

Si coneixes els noms d'altres drogues, escriu-los:
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fitxa 2. individual

CONCEPTES BÀSICS

DROGA
És qualsevol substància que, introduïda a l'organisme, és capaç de provocar una modificació de la conducta de
l’individu, del seu estat d’ànim, de les sensacions i la capacitat de percepció dels sentits. Aquests canvis de
vegades es perceben com a agradables, i poden induir l’individu a un consum repetit. A més, totes les drogues
es caracteritzen per la seva capacitat de produir efectes nocius sobre el consumidor, sobre el seu entorn immediat i sobre la societat en general.
Gairebé totes les drogues poden provocar, si es consumeixen habitualment, un estat de dependència
psicològica, física o d’ambdós tipus.

TOLERÀNCIA
És la propietat que tenen algunes drogues per la qual el consumidor habitual té la necessitat d’anar
augmentant cada vegada més la quantitat de droga que pren, per tal d’obtenir els mateixos efectes inicials. Aquesta tolerància, però, no és il·limitada (existeixen dosis que són mortals per a les persones).

DEPENDÈNCIA
Després d’un temps de consum continuat les drogues provoquen un desig irreprimible de prendre
novament la droga (DEPENDÈNCIA PSICOLÒGICA). Algunes drogues provoquen, a més, greus trastorns
físics a l’organisme si a aquest li manca la droga a què s’ha habituat (DEPENDÈNCIA FÍSICA).

PATRÓ DE CONSUM
Es refereix a la forma, a la quantitat i a les situacions
en què una persona pren una determinada droga.
Així, tenim persones que segueixen un
model de consum de cap de setmana
(per exemple, joves que només consumeixen «èxtasi» els caps de setmana), bevedors excessius (persones
que ingereixen grans quantitats
d'alcohol de forma habitual),
fumadors diaris, fumadors socials
(persones que fumen només quan
estan amb altres persones). En definitiva,
es tracta de les diferents maneres que
tenen les persones de relacionar-se amb
les drogues i de consumir-les.
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EXERCICI SOBRE ALCOHOL I TABAC
Disposes de 10’ per omplir aquesta fitxa individualment. És un exemple d’un patró de consum d’alcohol.
Has de llegir atentament la història, contestar les preguntes i omplir la gràfica respecte al possible comportament
futur del consumidor.
EXERCICI SOBRE ALCOHOL
Es tracta d’un home de 32 anys que va prendre la seva primera cervesa als 16 anys, va continuar prenent cerveses
fins als 18 anys tots els dissabtes que sortia. Més endavant, dels 19 als 25 anys, prenia una copa cada nit que sortia
(4 cops a la setmana). Des dels 25 als 32 beu 3-4 begudes amb alcohol durant el dia i 2-3 copes cada nit. Ell diu que
fins ara mai s’ha sentit «borratxo».

Qüestions:
1. Hi ha alguna cosa en el seu comportament que et crida l’atenció? Quina és?
2. En què notem que la seva tolerància augmenta?
3. Imagina’t quin serà el seu comportament dels 33 als 45 anys. Omple la gràfica amb les dades que ja
tenies i les que tu has imaginat, seguint el model de barres.

Moltes vegades al dia

Bastants vegades al dia

Alguna vegada al dia.

Algunes vegades
a la setmana.

Algunes vegades al mes.

Algunes vegades a l'any.

No n'ha tastat mai.

Anys

16 - 18

19 - 25

34
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EXERCICI SOBRE TABAC
Es tracta d’una noia de 19 anys que va provar la primera cigarreta als 15 anys i ho va repetir algun cop
més fins als 16. Dels 17 als 19 fuma cigarretes algunes vegades al dia i diu que li costa fumar menys
cigarretes.

Qüestions:
1. Hi ha alguna cosa en el seu comportament que et cridi l'atenció? Quina és?
2. En què notem que la seva tolerància augmenta?
3. Imagina’t quin serà el seu comportament del 20 als 23 i dels 31 als 45 anys.
Omple el diagrama de barres amb les dades que has imaginat.

Moltes vegades al dia.

Alguna vegada al dia.

Algunes vegades
a la setmana.

Algunes vegades al mes

Algunes vegades a l'any.

No n'ha provat mai cap.

Anys

15 - 16

20 - 23

17 - 19
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SITUACIONS DE RISC
El consum de drogues pot comportar els següents riscos:
• Prendre massa quantitat de droga en poc temps. La importància de la sobredosi radica tant en els efectes imprevisibles sobre el comportament com en la possibilitat d'afectar greument l'organisme, que no pot
estar preparat per assimilar ràpidament tanta quantitat de droga.
• Barreja de dues o més drogues. Els efectes són inesperats.
• Conduir si s'han pres drogues. Les nostres capacitats es poden veure alterades i el risc d'accidents
pot augmentar.
• Durant l'embaràs, hi ha risc pel fetus.
• Portar a terme activitats laborals quan s'ha consumit. Hi ha un major risc d'accidents laborals.
• Fer activitats que requereixen concentració, atenció o algun tipus d’habilitat quan s’ha consumit pot dificultar seriosament la seva execució i alterar els resultats.
• El consum de substàncies pot portar a l'abús. La droga passa a ser més important que un mateix, els
amics, les nostres activitats …
• Consumir sempre drogues en activitats de lleure. Porta a un estil de vida en què la diversió o la relació
amb els altres passa pel consum de drogues.
TR ACTA MENT
És el procés pel qual les persones poden deixar el seu consum de drogues. Requereix un abordatge específic i
pot tenir en compte aspectes físics, psicològics i socials. De vegades una persona pot deixar de consumir per
voluntat pròpia, però tot sovint es necessita l'ajuda d'un professional.
PREVENCIÓ
Són totes aquelles activitats (campanyes, xerrades, publicitat als mitjans de comunicació, programes a les
escoles) que s’adrecen a les persones per evitar el consum de drogues. També existeixen activitats de prevenció adreçades a persones que ja han iniciat algun tipus de consum de drogues; en aquest cas es pretén evitarne els riscos i les conseqüències negatives.
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fitxa 5. petit grup

QUÈ EN PENSES?
En grups petits, disposeu de 10’ per omplir aquesta fitxa. Heu de triar un portaveu per a la posada en comú.
Heu de discutir en grup i marcar amb una X la resposta que considereu correcta.
1. Quan les persones comencen a prendre alguna droga (tabac, alcohol, èxtasi),
es plantegen el risc que comporta el seu consum?
SEMPRE
MAI
DE VEGADES

2. Penseu que s’ha de tenir en compte alguna cosa a l’hora de prendre drogues?
NO, RES
LA SEVA DEPENDÈNCIA
SI DIUEN QUE «COL·LOCA»

3. Què vol dir una persona que beu molt però diu: «JO SÍ QUE SÉ BEURE, BEC MOLT I AGUANTO MOLT»:
QUE NO LI FA RES
QUE ÉS UN ALCOHÒLIC
QUE HA AUGMENTAT LA SEVA TOLERÀNCIA

4. Són situacions de risc:
BARREJAR DUES O MÉS DROGUES
CONSUMIR DURANT L’EMBARÀS
CONDUIR QUAN S’HA CONSUMIT
TOTES SÓN CORRECTES
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fitxa 6. individual
(Deures. Unitat 9)

L A PU BLICITAT DEL TABAC I L'ALCOHOL

Registra en aquest quadre 3 anuncis de tabac o alcohol, en els diferents mitjans publicitaris que aquí s'indiquen.
* Porta aquesta fitxa per a la unitat 9 del Bloc Informatiu.

Mitjans publicitaris

Producte anunciat:
marca comercial

Població a qui va adreçat:
a tots (1) joves (2) adults (3)

TV: anuncis o
retransmissions
esportives
Transports públics:
parades de bus,
tren...
Tanques
publicitàries

Premsa
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f i t x a 7. i n d i v i d ua l

SÍNTESI
• Hem après que les drogues són substàncies externes que provoquen uns canvis en la manera de sentir i també en les percepcions de les persones.
• L’ús continuat pot provocar dependència i tolerància a causa de les característiques de la
mateixa substància i el patró de consum.
• També hem reflexionat sobre la complexitat del consum i els riscos que hi van associats.
• Tractament és el procés pel qual les persones poden deixar el seu consum de drogues.
De vegades una persona pot deixar de consumir per voluntat pròpia, però tot sovint es
necessita l'ajuda d'un professional.
• La prevenció és una estratègia per evitar el consum de drogues. També existeixen activitats de
prevenció adreçades a persones que ja han iniciat
el consum; en aquest cas es pretén disminuir els riscos i les conseqüències negatives del consum.
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CLASSI FICACIÓ DE LES DROGU ES
OBJ ECTI US
1. Conèixer les diferents drogues i els seus efectes sobre el sistema
nerviós central.
2. Introduir els conceptes de legalitat i il·legalitat de les diferents substàncies.
3. Conèixer alguns dels factors que poden incidir en el consum de substàncies.

CONTI NGUTS
1. Classificació de les drogues segons el seus efectes en el sistema
nerviós central.
2. El consum legal i il·legal de les substàncies.
3. Factors psicosocials. Actituds en el consum de drogues.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Classificació de les drogues.
Activitat 2. Factors psicosocials del consum.
Síntesi.
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CLASSIFICACIÓ DE LES DROGUES SEGONS ELS SEUS EFECTES EN EL SNC
Les drogues es poden classificar, segons l’activitat que exerceixen en el sistema nerviós central, en:

• Disminuïdores de l'activitat del cervell (SNC). Són drogues
que alenteixen l'activitat del SNC. Entre els efectes més comuns
trobem la somnolència, la relaxació i la disminució dels reflexos.
En formen part l’alcohol, els tranquil·litzants o ansiolítics i els
narcòtics (l’heroïna i altres derivats de l’opi).

• Estimulants de l'activitat del cervell (SNC). Són drogues que
acceleren l'activitat del SNC. Entre els efectes més comuns trobem l'augment del ritme cardíac, la desaparició de la sensació de
cansament i la pèrdua de la son. En formen part la cafeïna (cafè),
la teïna (te), la cocaïna, la nicotina (tabac), l’speed, les amfetamines i les drogues «de disseny» (èxtasi o MDMA).

• Pertorbadores de l'activitat del cervell (SNC). Són drogues
que modifiquen la percepció que tenim de la realitat. Entre els
efectes més comuns trobem: canvis en la percepció del temps i
l'espai, sensacions corporals estranyes. Aquests efectes són produïts pels al·lucinògens (LSD), derivats del cànnabis (marihuana,
«porro»…), inhalants o substàncies volàtils (gomes, coles,
esprais...).
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DESCRI PCIÓ DEL CRÈDIT
Reflexioneu sobre els motius que poden afavorir el consum de drogues.
Diferenciarem per a cada motiu entre drogues legals i il·legals i si aquests motius són importants per iniciar-se en el consum o per continuar consumint.
Puntueu a cada casella d’1 a 5 en funció de la importància que atorgueu a cada motiu
( 1= gens important a 5= màxima importància).
A la tercera columna cal valorar diferents estratègies per fer front al consum. Anoteu com
afrontaríeu alguns d’aquests motius. Per exemple, l’atracció pel risc es pot satisfer practicant
algun esport d’aventura. Disposeu de 10’

Motius per consumir

Legals
1 r cop

Il·legals

continuar

1 r cop

continuar

1. Por a ser
rebutjat pels amics

2. Sentir-se més gran

3. Atracció pel risc

4. El baix preu

5. Consum dels familiars

6. L’atur
7. Anar a
discoteques after

8. Curiositat

9. Per diversió, per plaer
10. Atracció per
les coses prohibides
11. La disponibilitat,
tenir fàcil accés
12. Estar en contra de
les normes socials
13. Sentir-se insatisfet

42

d Ro g u e s Què ?

!

Alternatives al consum

7

bloc d’informació

u n i tat

fitxa 3. individual

FACTORS PSICOSOCIALS
• Els EFECTES FÍSICS I PSICOLÒGICS que poden proporcionar les drogues, tant per provar-les com per continuar el seu consum. (Eufòria, desinhibició, relax, estar despert...)
• Els ASPECTES PERSONALS. Estar malament, deprimit, tenir molts problemes, buscar noves experiències,
estar avorrit, voler desconnectar dels problemes... poden ser motius per provar les drogues.
• La PRESSIÓ dels altres i/o de l’entorn. De vegades tendim a considerar com a «normal» el comportament
de la majoria del nostre entorn (si fumen els nostres amics, nosaltres ho trobarem «natural» o «normal»).
Si la resta del nostre grup o entorn proper consumeixen substàncies, això fa que sigui més fàcil que nosaltres les puguem provar.
• NO TENIR CLAR el que es pensa o el que es vol fer. (Si un no té clar que no vol prendre cap beguda alcohòlica, és molt probable que n’acabi prenent alguna si es troba amb una situació en què la hi ofereixen o altres
en prenen.)
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SÍNTESI
• Les drogues provoquen diferents efectes en el nostre sistema nerviós central (disminuïdores,
estimulants i pertorbadores).
• Aquestes substàncies també es poden diferenciar en: legals i il·legals, segons la prohibició o
no del seu consum.
• Les actituds que tenim sobre les drogues depenen de diferents elements; l’edat, la informació
de què disposem o el comportament de les persones que tenim en el nostre entorn són elements importants.
• Hem reflexionat sobre els factors psicosocials que poden condicionar el consum de drogues:
els efectes físics i psicològics en les persones, els aspectes personals, la pressió de l’entorn i no
tenir clar el que es pensa o el que es vol fer. Hem vist que hi ha factors que són comuns i factors que estan més relacionats amb la legalitat o il·legalitat de les drogues.
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EFECTES DEL CONSUM DE DROGUES
SOBRE L'ORGANISME I LA CONDUCTA:
SITUACIONS DE RISC I ACCIDENTALITAT
OBJ ECTI US
1. Conèixer les conseqüències derivades del consum d'algunes drogues
a curt i llarg termini.
2. Conèixer els mites entorn el consum de drogues per tal que es puguin
prendre decisions responsables.
3. Identificar situacions de risc.
4. Conèixer les pràctiques de reducció de danys en situacions de consum.

CONTI NGUTS
1. Efectes a curt i a llarg termini de les drogues estimulants (drogues de
disseny, tabac), disminuïdores (alcohol ) i pertorbadores (cànnabis).
2. Falses creences sobre les drogues.
3. Situacions de risc que poden estar associades al consum.
4. Estratègies per disminuir els riscos associats al consum.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Efectes de les drogues a curt i llarg termini.
Activitat 2. Treballem situacions.
Síntesi.
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VERITAT O MENTI DA

Posa una V (veritat) o una M (mentida) segons consideris certes o falses les següents
frases que parlen de diferents drogues:

1. L'ALCOHOL SEMPRE PRODUEIX ALEGRIA.
2. EL TABAC POT PRODUIR CÀNCER DE PULMÓ.
3. EL CONSUM D'ALCOHOL AUGMENTA LA POSSIBILITAT D'ACCIDENTS.
4. L’HAIXIX I LA MARIHUANA (PORROS) SÓN MÉS INOFENSIUS QUE EL TABAC.
5. L'ÈXTASI ÉS UNA DROGA LEGAL.
6. EL TABAC DISMINUEIX EL RENDIMENT ESPORTIU.
7. L'ÈXTASI POT PRODUIR LA MORT D'UNA PERSONA PER DESHIDRATACIÓ.
8. L'ALCOHOL SERVEIX PER COMBATRE EL FRED.
9. LES DROGUES DE DISSENY PRODUEIXEN PREDOMINANTMENT EFECTES ESTIMULANTS.
10. ELS CONSUM DE PORROS CONTINUAT PRODUEIX UNA PÈRDUA DE MEMÒRIA.

• Puntuació obtinguda:
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EFECTES DE LES DROGU ES

1. TABAC ( CONTÉ

NICOTINA QUE ÉS UNA DROGA ESTIMULANT ):

EFECTES IMMEDIATS:
1. F ÍSICS :
• Augment del ritme cardíac.
• Tos, faringitis, mal de cap.
• Mal alè.
• Dents amb nicotina.
2. S OBRE LA CONDUCTA :
• Inici d'un aprenentatge que comença amb el consum ocasional i que augmenta
progressivament en freqüència i quantitat.
• Augmenta el nombre de situacions en les quals sembla oportú fumar.
3. S OCIALS :
• Problemes de convivència amb els no-fumadors i fumadors passius.

EFECTES DEL CONSUM CONTINUAT:
1. F ÍSICS :
• Dependència física.
• Disminució de la memòria, bronquitis, mal de cap, cansament, càncer de pulmó...
• Disminueix el rendiment esportiu.
• Dits i ungles grocs.
2. S OBRE LA CONDUCTA :
• Dependència psíquica.
• Alteracions del comportament derivades dels moments
d'abstinència (irritabilitat, ansietat).
3. S OCIALS :
• Problemes de convivència amb els no-fumadors i
fumadors passius.
Situacions de risc:
El consum de tabac també suposa un risc en les
dones embarassades, perquè el tabac pot
afectar el creixement del fetus; en
les persones grans, més propenses a
les malalties, i en els nens.
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2- ALCOHOL (droga disminuïdora):
EFECTES IMMEDIATS:
1. F ÍSICS :
• Irritació de la mucosa gàstrica.
• Trastorns de la visió, dels reflexos, de l'equilibri, del pensament i del llenguatge
(a dosis elevades).
• Intoxicació aguda: embriaguesa, excitació, risc de mort per aturada respiratòria.
• Vomitar (a dosis elevades).
• Tenir ressaca (a dosis elevades).
2. S OBRE LA CONDUCTA :
• Pèrdua de vergonya, sobretot pel que fa a les relacions socials.
• Sensacions d'eufòria i a vegades de tristesa.
• Disminució de l'habilitat de conduir i manejar màquines.
Probabilitat alta d’accidents.
• Possibilitat de dur a efecte actes violents.
• Falsa sensació de control, un es pensa que pot fer qualsevol
cosa perfectament.
3. S OCIALS :
• Fer el ridícul davant els altres.
• Provocar baralles.
• Infraccions de trànsit.
• Disminució del rendiment laboral i escolar.

EFECTES DEL CONSUM CONTINUAT:
1. F ÍSICS :
• Dependència física.
• Augment de pes.
• Malalties del fetge, càncer de fetge, llaga d'estómac i
trastorns mentals.
2. S OBRE LA CONDUCTA
• Dependència psíquica.
• Disminució del rendiment laboral.
• Augment de la possibilitat d'accidents.
• Pertorbació de les relacions socials i familiars, agressivitat, irritabilitat.
• Canvi de caràcter.
3. S OCIALS :
• Deteriorament de les relacions personals.
• Aïllament social.
• Desinterès pel que l'envolta.
• Disminució del rendiment laboral i escolar.

Situacions de risc:
A més del risc d’accidents de trànsit i laborals, el consum
d’alcohol suposa també un risc per a les relacions sexuals, ja
que l’efecte desinhibitori de l’alcohol produeix un relaxament en les mesures de prevenció d’embaràs i malalties de
transmissió sexual (sida i d’altres).
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3 "PORROS" (droga pertorbadora):
EFECTES IMMEDIATS:
1. F ÍSICS :
• Alè característic.
• Augment del pols.
• Envermelliment dels ulls.
• Sequedat de la boca.
• Disminució de la força muscular.
• Intoxicació aguda: "paranoies", confusió, inquietud.
2. S OBRE LA CONDUCTA :
• Risc d'accidents de trànsit.
• En dosis petites: sensació d'alegria o eufòria amb tendència a parlar o riure,
seguida de somnolència i decaïment.
• En dosis altes: alteració de la percepció del temps, al·lucinacions,
confusió mental i ansietat.
3. S OCIALS :
• Tendència a l'aïllament.

EFECTES DE CONSUM CONTINUAT:
1. F ÍSICS :
• Efectes similars als que produeix el tabac als pulmons: tos, faringitis, mal de cap.
• Dependència física poc intensa.
2. S OBRE LA CONDUCTA :
• Dependència psicològica moderada.
• Pèrdua progressiva de la memòria.
• Falta d'interès en general. Aspecte de "penjat".
3. S OCIALS :
• Desinterès per l'entorn.

Situacions de risc:
El consum de cànnabis
suposa un risc en les
mateixes situacions
que hem esmentat
per al tabac i en el
rendiment escolar,
ja que pot produir
una manca d’interès general per
les coses que ens
envolten i dificultats
de concentració,
atenció i memòria.
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4- DROGUES DE DISSENY (drogues predominantment estimulants, de vegades amb efectes pertorbadors):
EFECTES IMMEDIATS:
1. F ÍSICS :
• Suor intensa i cop de calor.
• Palpitacions.
• Nàusees i vòmits.
• Rigidesa muscular.
• Intoxicació aguda: pot produir infart, augment de la temperatura del cos,
deshidratació, pèrdua de consciència i mort.
2. S OBRE LA CONDUCTA :
• Insomni.
• Ansietat i pànic.
• Al·lucinacions, de vegades.
• Eufòria.
3. S OCIALS :
• Absentisme escolar o laboral.

EFECTES DE CONSUM CONTINUAT:
1. F ÍSICS :
• Dependència física.
2. S OBRE EL COMPORTAMENT:
• Dependència psíquica.
3. S OCIALS :
• Absentisme escolar o laboral.

Situacions de risc:
El consum de drogues de disseny suposa un risc en aquelles situacions relacionades amb la conducció de vehicles per la possibilitat
d’accidents. També poden ser greus les conseqüències que comporta el
patiment d’una crisi d’ansietat o de pànic. Les composicions d'aquestes
drogues produeixen a vegades efectes imprevisibles. Les barreges o
adulteracions d'aquestes drogues són molt comunes.
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fitxa 3. petit grup

TREBALLANT SITUACIONS
Feu tres grups i escolliu un portaveu per a cada grup.
A continuació s'exposen tres situacions que poden ser més o menys habituals en el vostre entorn. El professor us
dirà quina de les tres heu de treballar amb el vostre grup, per tal que pugueu arribar a un acord sobre com s'hauria
d'actuar si us trobéssiu en aquesta situació. Disposeu de 10'. També heu d'anotar en les altres situacions, les conclusions a què han arribat els altres grups

SITUACIÓ ( a ):
En Lluís (conductor del cotxe) ha sortit amb vosaltres de «festa». Com cada dissabte aneu de ruta per diferents bars. Després de beure diverses cerveses i combinats, està molt animat i decideix que és millor canviar
de bar. Proposa anar a un local que està una mica allunyat i on és millor anar en cotxe. Cap de vosaltres no
té carnet, només en Lluís.

Què faríeu en aquesta situació? Podeu triar més d'una opció.

a. Aniríeu amb ell, ja que us agrada la proposta.
b. Li proposeu d'agafar un taxi, ja que no està en condicions de conduir.
c. El deixeu marxar sol.
d. Li demaneu un cafè molt carregat amb sal, per tal que vomiti i es trobi millor.
e. Decidiu deixar passar l'estona, i l'intenteu convèncer que us agrada molt el lloc on esteu.

1. Raoneu la resposta o les respostes:

2. Imagineu que decidiu anar amb ell i seguir la seva proposta.
De qui seria la responsabilitat en cas de tenir un accident? Raoneu la resposta.
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SITUACIÓ ( b ):
Una amiga, sempre que va a la discoteca pren drogues de disseny (èxtasi). Un dia que esteu junts, la noteu
molt vermella (el cor li va molt de pressa) i està molt nerviosa.

Què faríeu en aquesta situació? Podeu triar més d'una opció.

a. No li diríeu res, és el seu problema.
b. La trauríeu fora de la discoteca.
c. Li donaríeu molta aigua.
d. Li donaríeu una beguda alcohòlica perquè s'animés.
e. Parlaríeu amb ella, la intentaríeu tranquil·litzar.
f. Evitaríeu que agafés el cotxe.
g. La portaríeu a un servei mèdic.

1. Raoneu la resposta o respostes:

2. En el cas que hàgiu triat la resposta (a), de qui seria la responsabilitat del que li pugui passar?
Raoneu la resposta.
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SITUACIÓ ( C ):
Heu sortit amb els vostres amics/gues i heu anat a una festa a casa d'un amic comú. La festa està molt animada, però són les sis de la matinada i us trobeu molt cansats. L'organitzador de la festa insisteix que us
quedeu, que és massa d'hora per tornar a casa i que ell té unes «pastilles» que donen molta «marxa».

Què faríeu en aquesta situació?

a. Preneu les pastilles.
b. Decidiu marxar a casa ja que esteu molt cansats.
c. Us quedeu una estona més, però preneu alguna beguda sense alcohol.
d. Penseu que la primera vegada que es prenen «pastilles» no fan gaire efecte.
e. Us enfadeu amb el vostre amic, perquè pren «èxtasi».
f. Decidiu prendre diverses tasses de cafè i no «pastilles».

1. Raoneu la resposta o respostes:

2. L’endemà et trobes malament i a casa t’esbronquen. Qui és el responsable del que ha passat? Raoneu
la resposta.
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fitxa 4 . individual

SÍNTESI
• Les drogues estudiades _tabac, alcohol, cànnabis i èxtasi_ tenen diferents efectes sobre l’organisme i el comportament, tant immediats com si es continua el consum. Hem pogut contrastar
la informació que es tenia sobre els efectes d’algunes drogues amb informació objectiva.
• Hem parlat sobre les situacions de risc associades al
consum d’aquestes drogues:
embarassos no desitjats, accidents de trànsit, baix rendiment
escolar, dificultats en les relacions
socials...
• S’han treballat situacions de risc
en el consum d’alcohol i èxtasi i
après estratègies per fer front a
aquestes situacions d’una manera
responsable amb la nostra salut i la
dels altres.
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LES DROGU ES I LA LLEI
OBJ ECTI US
1. Conèixer la legislació en matèria de drogues legals i il·legals.
2. Analitzar críticament la publicitat sobre drogues i la normativa vigent.

CONTI NGUTS
1. Les drogues i la llei.
2. Normativa respecte a la venda i el consum de tabac i alcohol.
3. Restriccions d'ús en locals públics i segons edat de substàncies legals
(tabac i alcohol).
4. Alcohol i conducció. Intoxicació etílica aguda i eliminació de l’alcohol
5. La legislació en matèria de publicitat de drogues legals. L'acompliment
de la normativa per part de les empreses publicitàries i els mecanismes de
publicitat indirecta.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Les drogues i la llei.
Activitat 2. Alcohol i conducció.
Activitat 3. Les drogues i la publicitat.
Síntesi.
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LES DROGU ES I L A LLEI

TABAC

ALCOHOL

CÀNNABIS

DROGUES
DE DISSENY

ALTRES DROGUES
(cocaïna, heroïna)

Consum

• Legal.

• Legal.

• Multes per
consum en
llocs públics
de 50.001 a
5 milions PTA.

• Multes per
consum en
llocs públics
de 50.001 a
5 milions PTA.

• Multes per
consum en
llocs públics
de 50.001 a
5 milions PTA.

Limitació
d'edat
de venda

• Prohibit
als menors
de 18 anys.

• Prohibit als menors de 16 anys.

• Venda il·legal.

• Venda il·legal.

• Venda il·legal.

• Venda il·legal.

• Venda il·legal.

• Venda il·legal.

• Prohibida la venda als menors
d’edat majors de 16 anys,
de begudes de més de 23º.
• Entre les 24h i les 6h no es pot
subministrar cap beguda alcohòlica als menors de 18 anys.

Limitació
de llocs
de venda
i consum

• Prohibida la
venda i el
consum en: centres sanitaris, centres d’ensenyament, centres
esportius i centres d’atenció
social.
• L’expedició en
màquines s’ha de
fer en llocs tancats i fer constar
la prohibició als
menors d’edat.

• Prohibició de la venda de begudes
de més de 20º en: centres sanitaris,
universitats, centres esportius
públics, àrees de servei d’autopistes.
• Prohibició total de begudes
alcohòliques en: centres educatius
primaris, locals i centres per a
infants i joves, locals de treball de
les empreses de transport públic,
establiments oberts al públic de 23h
a 8h de l’endemà ni a la via pública i
resta de llocs de concurrència pública quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública. Establiments de venda
de productes d’alimentació no
destinats al consum immediat de
23h a 8h de l’endemà, àrees de servei i descans i les benzineres de 24h
a 8h de l’endemà.
• L’expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines automàtiques de venda s’ha de fer en locals
tancats i fer constar la prohibició als
menors d’edat.
• La taxa d’alcoholèmia en els
conductors se situa en 0,5 per als
conductors en general. La taxa de
0,3 s’aplicarà als conductors novells
durant els dos anys següents a
l'obtenció del permís de conduir i
als transports de mercaderies superiors a 3.500 kg, viatgers, servei
públic escolar i de menors, mercaderies perilloses i serveis d’urgència.
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L A TAXA D’ALCOHOLÈMIA
Les begudes alcohòliques tenen diferents graduacions. Els efectes en les persones dependran de la
concentració alcohòlica de les begudes (grau) i també d’aquests factors:
a. la quantitat ingerida,
b. la velocitat d’ingesta,
c. el pes de la persona,
d. el sexe, i
e. el fet de beure en dejú o durant els àpats.

Aquests efectes, doncs, es veuran augmentats si una persona
pren begudes de forta concentració alcohòlica, si en pren moltes i en poc temps, si és una persona de poc pes o si ho fa en
dejú. El sexe també hi influeix;
les dones arriben a tenir concentracions més grans d’alcohol en
sang prenent les mateixes copes
que un noi.

Els grams d’alcohol per litre de sang s’anomenen «taxa d’alcoholèmia». Els efectes de
l’alcohol en les persones depenen d’aquesta taxa d’alcoholèmia. La taxa d’alcoholèmia
és una mesura de control que s’aplica als conductors de vehicles.
La taxa d’alcohòlemia permesa per als conductors en general és de 0,5; per sobre d’aquesta xifra no es pot conduir i la llei imposa sancions als conductors. Els conductors
novells (durant els dos primers anys de l'obtenció del permís) i els transports de viatgers, servei públic escolar i de menors, mercaderies perilloses i serveis d’urgència tenen
una taxa d’alcoholèmia permesa de 0,3.
En l’actualitat existeixen també altres països com Portugal, Suècia, Grècia, Holanda i
França en què la taxa és igual o inferior a 0,5.
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La intoxicació alcohòlica o embriaguesa consisteix en la pèrdua de control temporal tant des del punt de vista físic com
del mental. Els efectes o símptomes en les persones aniran augmentant a mesura que augmenti la taxa d’alcoholèmia.
Aquests efectes i el risc de tenir un accident de trànsit serien, en ordre creixent, els següents:

TAXA D’ALCOHOLÈMIA

EFECTES

RISC MULTIPLICAT PER:

0,15

Disminució dels reflexos.

1,2

0,20

Falsa apreciació de les distàncies.

1,5

0,30

Subestimació de la velocitat.
Pertorbació dels moviments.

2

0,50

Eufòria.
Increment del temps de reacció.

3

0,80

Pertorbació general del comportament.

4,5

1,20

Forta fatiga i pèrdua de la visió.

9

1,50

Embriaguesa notòria.

16

Per saber d’una manera fàcil les equivalències entre les begudes i les quantitats d’alcohol en grams que contenen
farem servir una mesura estàndard anomenada UBE (Unitat Beguda Estàndard).
1 UBE = 10g d’etanol
1 got de beguda fermentada = 1 UBE (10g).
1 got de destil·lats = 2 UBE (20g).
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TAU L A D ’ E Q U I VA L È N C I E S
1 canya de cervesa

1 UBE

10 g

1 got de vi

1 UBE

10 g

1 copa de cava

1 UBE

10 g

1 copa de conyac

2 UBE

20 g

1 whisky

2 UBE

20 g

1 cubalibre

2 UBE

20 g

Tenint en compte el que abans hem comentat, que el grau o la
concentració d’alcohol a la sang depèn de diferents factors,
pots tenir una guia del consum sense risc o amb risc utilitzant
aquestes equivalències.
El consum superior a aquestes quantitats posaria per sobre
del nivell permès per conduir vehicles de motor els conductors en general. En els conductors novells aquest consum es
reduirà a la meitat, que a la pràctica suposa NO CONSUMIR
CAP BEGUDA ALCOHÒLICA .

PES

C O N S U M (aprox.) Taxa d’alcoholèmia 0,5
HOMES

DONES

50 kg

1 UBE i 1/2

1 UBE

60 kg

2 UBE

1 UBE i 1/2

70 kg

2 UBE i 1/2

2 UBE

El 90% de l’alcohol que ingerim és cremat pel fetge a uns 10 g d’alcohol per hora (1
UBE). El consum d’un nombre determinat de copes (UBE) requerirà el mateix nombre
en hores per a la seva eliminació. Si hem consumit tres canyes (3 UBE), només després
de 3 hores haurem eliminat totalment la concentració d’alcohol en sang. Si el consum
ha estat molt elevat, superior a 0,3 en els conductors novells o més elevat de 0,5 en la
resta, s’haurà de deixar passar el temps necessari abans de conduir. També es poden
buscar alternatives com: utilitzar els transports públics o decidir abans de sortir que
el conductor no beurà alcohol.
Com es pot veure no hi ha solucions màgiques; per eliminar els efectes
de l’alcohol NO serveix:
a. prendre cafè fort, ja que et sents més desvetllat però persisteixen
les mateixes alteracions, ni
b. fer exercici, suar o dutxar-se, que són intents inútils d’eliminar
els efectes més ràpidament.
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fitxa 3. petit grup

NORMATIVA RESPECTE A LA PUBLICITAT DE TABAC I ALCOHOL
Disposeu de 10’ per fer el treball en grup. Llegiu primer la normativa i després responeu les qüestions.
RESPECTE A L'ALCOHOL:
• Es prohibeixen totes les formes de publicitat de begudes alcohòliques de més de 20º en els mitjans de comunicació depenents de les Administracions Públiques. No inclou la que es pot derivar de programes no específicament
publicitaris, com ara les retransmissions esportives, sempre que no indueixin directament al consum.
• Es prohibeix la publicitat de begudes alcohòliques adreçades a menors.
• No és permesa la publicitat de begudes alcohòliques de més de 20º a: platges, centres recreatius, carrers, places
(en tanques publicitàries), cinemes, teatres, en els mitjans de transport públics, en la TV.
• La publicitat de begudes alcohòliques de menys de 20º ha de respectar els següents criteris:
• No es pot adreçar específicament als menors o a les dones gestants.
• No ha de suggerir que el consum d’aquestes begudes millora el rendiment
físic o la conducció de vehicles o que contribueix a la millora social o sexual.

RESPECTE AL TABAC:
• Es prohibeixen totes les formes de publicitat dels productes del tabac en tots els mitjans de comunicació
depenents de les Administracions Públiques. No inclou
la que es fa en les retransmissions esportives, sempre
que no indueixin directament al consum.
• La publicitat de tabac en publicacions adreçades a
menors d'edat.
• No es pot fer publicitat dels productes del tabac en:
platges, càmpings, centres recreatius, carrers...
(igual que l’alcohol).

Discussió en petit grup:
1. Es compleix la normativa?

2. Què opineu d'aquesta normativa? Penseu que és dura amb les empreses productores d’alcohol o tabac?

3. El fet de prohibir la publicitat disminueix el consum d’alcohol i/o tabac?

4. Què haurien de fer les empreses que produeixen alcohol i tabac? Avisar dels riscos del consum en els envasos dels
productes, contribuir a les despeses de la sanitat pública, no fer publicitat...?

5. Trobeu diferències entre l’alcohol i el tabac respecte a la normativa? Quines?

6. Heu observat les estratègies de publicitat indirecta d’aquests productes? Què en penseu?

60

d Ro g u e s Què ?

!

9

bloc d’informació

u n i tat

fitxa 4 . individual

SÍNTESI
• Existeixen lleis i normatives que regulen el consum i la venda de drogues legals (tabac i alcohol) i prohibeixen les il·legals.
• Els grams d’alcohol per litre de sang s’anomenen «taxa d’alcoholèmia». Els efectes de l’alcohol
en les persones depenen d’aquesta taxa d’alcoholèmia. La taxa d’alcoholèmia establerta per a la
conducció de vehicles és de 0,5 per als conductors en general i de 0,3 per als conductors novells
en els dos anys següents a l'obtenció del permís de conduir i per als conductors de mercaderies
perilloses, viatgers i serveis d’urgència. Per sobre d’aquesta no està permesa la conducció.
• Per saber d’una manera fàcil les equivalències entre les diferents begudes i les quantitats d’alcohol en grams que contenen fem servir una mesura estàndard anomenada UBE (Unitat
Beguda Estàndard). Una UBE és igual a 10g d’alcohol.
• El 90% de l’alcohol que ingerim el crema el fetge, a uns 10g d’alcohol per hora (1UBE). El consum d’un nombre determinat de copes (UBE), requerirà el mateix nombre en hores per a la seva
eliminació.
• Finalment, hem analitzat el compliment de la normativa vigent en matèria de drogues i publicitat i hem observat com s’utilitza la publicitat indirecta com a estratègia davant les restriccions
que imposa la normativa.
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I N FLUÈNC IA SOC IAL EN
EL CONSUM DE DROGU ES
OBJ ECTI US
1. Conèixer la influència social pel que fa al consum de drogues.
2. Analitzar els elements de l’entorn que intervenen en el consum
de drogues dels joves.

CONTI NGUTS
1. La influència de l’entorn en el comportament.
2. El consum de drogues entre els joves.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Influència de l’entorn.
Activitat 2. Anàlisi del consum de drogues entre els joves.
Síntesi.
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fitxa 1. individual

L A I N FLUÈNCIA DE L'ENTORN
• En la formació de la nostra personalitat (creences, valors, ideologies, costums i normes socials) rebem
una sèrie d’influències de l’entorn que la determinen i ens fan ser com som. Així, tots tenim una personalitat pròpia que s’ha format a partir d’experiències, de relacions amb l’entorn i també per la transmissió
de valors, creences, conductes i normes socials... que en principi ens han donat els pares, més endavant
també l'escola i altres institucions, i a partir de l’adolescència el grup d’amics. Aquest fenomen és el que
anomenarem «influència social».
• La influència social és molt important en qüestions com: la manera de vestir, els productes que consumim, les coses que ens agraden, la religió, la política, la sexualitat... i també en les actituds relacionades
amb el consum de drogues.
• La pressió de l’entorn fa que un individu, de vegades, adopti els costums socials del seu voltant, sense
pensar-s’ho gaire, deixant-se portar pel que fa la majoria. En la nostra societat, drogues legals com el
tabac o l’alcohol tenen una funció marcadament social i cultural que n’afavoreix el consum. Així trobem
l’alcohol i el tabac en la majoria d’actes o celebracions de caràcter social.
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ANÀLISI DEL CONSUM DE DROGUES ENTRE ELS JOVES
Disposeu de 15 minuts per omplir aquesta fitxa. Heu de triar un portaveu del grup per a la posada en comú
Feu una llista amb els factors, les influències, les situacions concretes, les persones, els sentiments o
emocions que poden AFAVORIR el consum de:

TA B A C I A L C O H O L

A LT R E S D R O G U E S

Feu una llista amb els factors, les influències, les situacions concretes, les persones, els sentiments
o emocions que us poden DISSUADIR del consum de:

TA B A C I A L C O H O L

A LT R E S D R O G U E S
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SÍNTESI
• En la formació de la nostra personalitat (creences, valors, ideologies, costums i normes socials)
rebem una sèrie d’influències de l’entorn que la determinen i la fan tal com és. Aquest fenomen és el que anomenem «influència social».
• La influència social és molt important en qüestions com: la manera de vestir, els productes
que consumim, les coses que ens agraden, la religió, la política, la sexualitat... i també en les
actituds (favorables o desfavorables) relacionades amb el
consum de drogues.
• Hi ha factors socials
que afavoreixen el consum de drogues i
altres que ens en
dissuadeixen.
• En la nostra societat, drogues legals
com el tabac o l’alcohol
tenen una funció marcadament social i cultural
que n’afavoreix el consum.
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LA I N FLUÈNC IA
DEL GRU P D’IGUALS
OBJ ECTI US
1. Conèixer les influències que rebem del grup d'iguals.
2. Analitzar les influències del grup d’iguals en les actituds i
els comportaments.
3. Analitzar els estils de vida amb què els alumnes s’identifiquen.

CONTI NGUTS
1. La influència del grup d'amics.
2. Anàlisi dels estils de vida.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Grups d’iguals i estils de vida.
Activitat 2. L’individu i el grup.
Síntesi.
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L A IMPORTÀNCIA DEL GRUP D'IGUALS
• L'adolescència és una etapa en què conflueixen molts canvis, tant físics com psicològics.
• L'adolescent vol ser ell mateix, sentir-se lliure per tenir una manera pròpia de pensar, de fer i de ser. És al costat dels seus iguals que pren consciència de la seva vàlua, d'allò que és. També es troba amb el fet que aquesta
llibertat suposa prendre decisions com ara: estudiar o treballar, triar la manera de divertir-se, fumar o no...
• En el grup l'adolescent cerca una raó de ser, una imatge que li doni seguretat; el grup li proporciona un espai
on poder ser ell mateix i anar madurant opinions, actituds i la relació amb els altres. En el si del grup es comparteixen sentiments, idees, experiències, problemes, i entra en joc la capacitat de pensar i d’argumentar de
cadascú. El grup també pot ajudar a prendre decisions tant personals com grupals.
• Així, el grup d'iguals, en proporcionar suport, exerceix una poderosa influència tant sobre les actituds com
sobre el comportament de l'adolescent.
• El grup, per mantenir la seva identitat com a tal, necessita que tots els seus membres reprodueixin i assumeixin uns certs valors (per exemple, una manera determinada de divertir-se: anar de discoteques, fer esports
de muntanya...). Si no hi ha diferències importants, s’evita el conflicte i es reforça la identitat del grup.
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DEFI N EIX ESTI LS DE VI DA DI FERENTS
Ompliu aquest quadre tenint en compte les característiques d’un grup (tribu) comentat a classe o algun
grup que vosaltres conegueu bé.

NOM DEL GRU P:
1.

Quina aparença tenen?
Com vesteixen?
Com porten els cabells?
Porten tatuatges?

2. Quina música o grups
musicals els agraden?
3.

Com es diverteixen?
On van?
On es reuneixen?
Què fan quan estan junts?
Consumeixen drogues?
Quines?

4. Quines aficions tenen?
Fan algun esport?

5.

Quines idees tenen
(ecologia, política,
racisme, solidaritat…)?
Estan a favor de…
i estan en contra de…
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ORGAN ITZANT U NA FESTA
Ompliu aquest qüestionari de forma individual.
Heu d’organitzar una festa al vostre centre per recollir diners per al viatge de fi de curs.
Posa una «X» en la resposta que triïs.
1. A la festa hi poden assistir:
a. Alumnes, pares i professors
b. Només alumnes
c. Alumnes i professors

2. El grup de música que t’agradaria que actués:
a. Heavy
b. Rock
c. Màkina

3. El bar ha de tenir:
a. Refrescos i cervesa
b. Qualsevol beguda
c. Només refrescos

4. L’entrada ha de ser de:
a. 300 ptes.
b. 500 ptes.
c. 100 ptes.

5. L’horari de la festa ha de ser:
a. Matí
b. Tarda
c. Nit
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SÍNTESI
• El grup d’iguals és molt important en l’etapa de l’adolescència perquè ajuda a definir i madurar la personalitat dels seus membres.
• El grup d'iguals, en proporcionar suport als seus membres, exerceix, tanmateix, una
poderosa influència sobre les actituds, les idees, les opinions i el comportament de l'adolescent.
• El grup tendeix a disminuir les
diferències entre els seus membres.
En aquest sentit el grup pressiona per mantenir la cohesió i
identitat del grup i de vegades
això pot ser un element negatiu si obliga els membres a
renunciar a principis i valors
essencials per a les persones
(posar en perill la pròpia vida o la
dels altres, fer activitats
il·legals...).
• A l’hora de prendre una
decisió en el grup, si no es
té una opinió formada
sobre determinats temes,
és més fàcil acabar fent el
que diuen els nostres
amics.
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PU B LIC ITAT
OBJ ECTI US
1. Conèixer les tècniques de persuasió massiva per poder contrarestar
els efectes de la publicitat.
2. Entendre com ens influeix la publicitat.
3. Tenir una actitud crítica davant la publicitat.

CONTI NGUTS
1. La propaganda. Tècniques de persuasió.
2. Factors que incrementen l'eficàcia d'una comunicació.
3. Anàlisi dels missatges.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. La publicitat.
Activitat 2. Anàlisi d’espots publicitaris.
Síntesi.
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L A PU BLICITAT
1. QUIN ÉS L’OBJECTIU DE LA PUBLICITAT?
L'objectiu de la propaganda és augmentar el consum i la venda d'alguna cosa (producte o idea). La fórmula
actual per vendre un producte o una idea és associar-los a estils de vida i a actituds. Per exemple: els
iogurts van associats a cossos joves, esportius i en forma. És a dir, a un estil de vida sa. També, en el cas de
les campanyes publicitàries de prevenció d’accidents, s’associa una actitud responsable amb el fet de no
barrejar l’alcohol i la conducció.

2. QUINS ELEMENTS INTERVENEN EN ELS ESPOTS PUBLICITARIS?
En la publicitat hi intervenen diferents elements: el llenguatge, la música, les imatges, la veu, les persones
que hi surten... La combinació d’aquests elements fa que el missatge sigui més o menys persuasiu i aconsegueixi o no el seu principal objectiu, que és la venda.
Un missatge persuasiu ha de presentar aquestes condicions:
1. Cridar l'atenció al públic.
2. Ser entenedor i convincent.
Si reuneix aquestes condicions, el públic comprarà el producte i en defensarà les qualitats.
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3. ESTRATÈGIES QUE UTILITZA LA PUBLICITAT
Com són les persones que surten als anuncis i per què?

Perquè un missatge sigui el més eficaç possible cal tenir en compte aquests factors:
QUI EL DIU: Ha de ser una persona creïble, experta o fiable, és a dir, ha de causar un impacte positiu entre les
persones que reben el missatge. Per aconseguir-ho s’utilitzen diferents models o tipus de persones, a vegades
són persones famoses i atractives, altres són experts en un tema que donen confiança a l’hora d’utilitzar el producte. També poden ser personatges desconeguts que representen una manera de viure i són creïbles per a un
grup determinat de persones.
COM EL DIU: El missatge pot anar dirigit a la part racional o a la part emocional.
La part racional té a veure amb una informació objectiva i comenta aspectes tècnics, científics, químics... del
producte. Un exemple d’això seria un anunci que es basés a parlar exclusivament d’aquelles qüestions que fan
que aquell producte sigui millor, més eficaç o segur que d’altres; alguns anuncis de cotxes són d’aquest tipus
(«doble airbag, direcció assistida, aire condicionat…»).
La part emocional es refereix als sentiments, les emocions, els nostres desitjos, fantasies... Aquesta mena d'anuncis no es basen en qualitats objectivables dels productes; aporten només elements subjectius que són suggeridors per a les persones que els reben.
Actualment, a causa de les restriccions publicitàries del tabac i de l’alcohol, es fa servir la publicitat indirecta,
és a dir, s’anuncia un producte amb un nom que el receptor associarà també a un altre producte. Per exemple,
anuncis de pantalons o calçat que tenen marca d’un tabac determinat. Una altra tècnica consisteix en la propaganda indirecta de les retransmissions esportives (a les samarretes dels equips, a l’estadi...) o de sèries televisives en les quals es veuen les marques dels productes que hi apareixen.
A QUI ES DIU: Els missatges es dirigeixen a grups que tenen coses en comú ( joves, nens, dones, mestresses de
casa, executius...). Aquests grups s’identifiquen amb els missatges que els arriben o bé els fan seus perquè
representen allò que voldrien ser o aconseguir.
Per exemple, els executius joves utilitzen un cotxe d’una marca determinada, que suposa un prestigi i un
estatus; ells s’identifiquen amb aquestes característiques i formen part d’un grup diferent.
Habitualment trobem en els anuncis publicitaris diferents valors que es poden atribuir a diferents grups de
població o amb els quals aquests grups es poden identificar, com ara:
• Naturalitat, salut, ecologia, cura del cos, protecció del medi ambient.
• Modernitat, postmodernitat, ultramodernitat, originalitat (referida al món cultural i ideològic).
• Masculinitat, seducció, activitat, poder, agressivitat, velocitat.
• Prestigi, coneixement, control.
• Feminitat, sensualitat, sexualitat, bellesa, estètica.
• Universal, europeu, espanyol, alemany, català (qualsevol element cultural de tipus local).

4- ANÀLISI DELS MISSATGES
S'usen paraules i etiquetes que tenen connotacions positives i que són atractives per al consumidor.
Per exemple: baix en calories, cent per cent nutritiu, reciclables, respecten el medi ambient, provat científicament...
o que creen la falsa impressió que el producte escasseja i és gairebé inaccessible. Per exemple: compri mentre hi hagi
existències, edició limitada, etc.
Els continguts dels anuncis són obvis, però la majoria de nosaltres no pensem, de cada un dels anuncis, si és o no veritat el que diu
Els missatges ens poden arribar a través del llenguatge o de la imatge. Sovint trobem que la imatge ens dóna un missatge diferent al que el llenguatge ens transmet. També s’utilitzen els missatges amb doble intenció (el que veus o et
diu i el que et suggereix).
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ANÀLISI DE LA PU BLICITAT D’ALCOHOL I TABAC
Disposeu de 10’ per omplir aquesta fitxa. Treballareu en petit grup l’anunci que
us correspongui (tabac o alcohol). Heu de triar un portaveu per a la posada en comú.

PROPAGANDA 1
1. Quin producte anuncien?

2. Quin és l’eslògan? Què significa?

3. Quins valors transmet? Què suggereix aquest anunci?

4. Quin altre missatge (doble missatge) ens està transmetent? És veritat això?

5. L’anunci mostra els efectes «positius» del producte. Quins serien els negatius?
Raoneu la resposta amb el que sabeu dels efectes de l’alcohol en la salut.

PROPAGANDA 2
1- Quin producte anuncien?

2- Quin és l’eslògan? Què significa?

3- Quins valors transmet? Què suggereix aquest anunci?

4- Quin altre missatge (doble missatge) ens està transmetent? És veritat això?

5- L’anunci mostra els efectes «positius» del producte. Quins serien els negatius?
Raoneu la resposta amb el que sabeu dels efectes del tabac en la salut en general.

74

d Ro g u e s Què ?

!

12

bloc d’influència social

u n i tat

fitxa 3. individual

SÍNTESI

• L'objectiu de la publicitat
o de la propaganda és
l'augment del consum i
la venda de qualsevol producte o idea.
• Un missatge persuasiu
ha de presentar aquestes
condicions: cridar l'atenció al
públic i ser entenedor i convincent.
És important: Qui el diu, Com el diu i A
qui és diu.
• Els continguts dels anuncis són obvis, però la
majoria de nosaltres no pensem, de cada un
dels anuncis, si és o no veritat el que diuen
i ens deixem enlluernar per l’embolcall
que la publicitat posa damunt el producte.
• La poca ètica de la publicitat sovint
prioritza uns interessos econòmics
davant dels interessos de salut i de
veracitat de la informació.
• Per contrarestar els efectes de la
persuasió cal ser crítics i, abans de
decidir quin producte comprar,
fer-ne una anàlisi.
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HAB I LITATS SOC IALS BÀSIQU ES
OBJ ECTI US
1. Entendre la importància de les habilitats socials per al rol de «igual».
2. Desenvolupar alguna de les habilitats socials bàsiques que intervenen
en la relació amb els altres que són: saber escoltar, expressar sentiments
i entendre els dels altres.
3. Desenvolupar la capacitat d'observació.

CONTI NGUTS
1. Importància de les habilitats socials.
2. Habilitats socials relacionades amb els sentiments: conèixer els propis
sentiments, saber expressar-los i comprendre els sentiments dels altres
(empatia).

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació. Introducció al bloc i presentació de la sessió.
Activitat 1. Teoria sobre l'aprenentatge de les habilitats socials.
Activitat 2. Modelatge d'habilitats relacionades amb els sentiments.
Activitat 3. Entrenament de l'habilitat per part dels alumnes.
Síntesi.
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COM S’APREN EN LES HABI LITATS SOCIALS
L'aprenentatge de cada habilitat segueix un procés de quatre etapes:

1r MODELATGE: el professor DEMOSTRA l’habilitat
dividint-la en passes ensenyant-la als alumnes perquè
les vegin amb claredat.
2n ENTRENAMENT: l'alumne PROVA de fer l'habilitat
seguint els passos descrits sota l'observació
del grup i del professor.
3r FEEDBACK: RETROALIMENTACIÓ o informació que rep l'alumne sobre l'execució de l'habilitat: suggerències, correccions útils...
4t PRÀCTICA: és
necessari PRACTICAR
l'habilitat en diferents
situacions del propi
medi per millorar-ne
la realització.
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HABI LITAT PER EXPRESSAR ELS SENTIMENTS
I COMPREN DRE ELS DELS ALTRES
A continuació es detallen els passos per aprendre l'habilitat d'expressar els propis sentiments i comprendre els dels altres. En els passos en què no hi ha una conducta visible, cal fer la representació expressant els
pensaments en veu alta per fer més evident el procés d'aprenentatge.
A partir d'aquesta fitxa es farà el feedback seguint el guió proposat a continuació.

1. Coneix els teus propis sentiments

Identifica quin és el teu sentiment.
Pensa en què ha passat per sentir-te així, quin nom li posaries a allò
que et passa: estàs enfadat, sents decepció, alegria, tristesa, por, torbació, frustració, felicitat, mal humor...

2. Expressa el que sents

Considera les diferents alternatives per fer-ho i que desaparegui la
tensió. Les possibilitats són: parlar del que sents, fer alguna activitat
física perquè desaparegui la tensió, parlar sobre el que produeix
aquestes sensacions, allunyar-te de les situacions emotives o posposar l'activitat.

3. Comprèn els sentiments dels altres

Escolta l'altra persona, imagina el que l'altra persona sent en aquella
situació, pensa en la millor manera de demostrar-li la teva comprensió.

GU IÓ DE DISCUSSIÓ PER AL ‘FEEDBACK’

al grup

• S'ha fet el que deia el 1r pas? Com se sap?
• Què va dir/què va fer l'aspecte no verbal?
• Es repeteixen les preguntes per a cada pas.

a l’actor

• Afegiries alguna cosa al que han dit els companys?
• Com creus que ho has fet?
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PRÀCTICA DE L'HABILITAT EN EL PROPI MEDI

fitxa 3. individual
(Deures)

Es tracta de practicar l'habilitat en el propi medi de forma adequada tal com l’heu assajat a classe, però en
situacions reals, en el propi medi: a casa, amb els amics... Un cop s’ha fet, s’anotarà en la fitxa com s’ha
desenvolupat l’habilitat. A la valoració final s’anotarà si s’ha aconseguit l’0bjectiu d’aquesta i també les
dificultats que han sorgit. (No serveixen situacions del passat.)
Aquesta fitxa s’entregarà al professor en la propera sessió d’habilitats socials.

H A B I L I TAT: E X P R E S S A R S E N T I M E N T S I CO M P R E N D R E E LS D E LS A LT R E S
EXPLICA COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ ON HAVIES D'EXPRESSAR
ELS TEUS SENTIMENTS I COMPRENDRE ELS DELS ALTRES:

1. ON ESTAVES I AMB QUI:

2. COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ: QUÈ HA PASSAT I QUÈ HEU DIT?

3. COM HA ACABAT?

• Quins sentiments has tingut ?

• Com has expressat el que senties?

• Creus que l'altre s'ha sentit comprès per tu? Per què?

VALOR ACIÓ FI NAL:
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SÍNTESI
• En el bloc d’habilitats socials s’utilitzarà
una metodologia d’aprenentatge
basada en els següents passos:
1 . Modelatge:
a càrrec del professor
2 . Entrenament: dels alumnes
3 . Feedback: del grup classe
4 . Pràctica en el propi medi:
a càrrec dels alumnes

• Les habilitats socials són molt importants en
la relació amb els altres, ens ajudaran a
sentir-nos més segurs i satisfets.
• Saber expressar els sentiments de
forma adequada i comprendre els
sentiments dels altres és important
tant per a nosaltres mateixos com
per a les relacions amb els altres.
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ASSERTIVITAT
OBJ ECTI US
1. Desenvolupar estratègies individuals per afavorir l'assertivitat.
2. Aprendre a afrontar situacions negatives com ara fracàs o
vergonya de forma assertiva.

CONTI NGUTS
1. Concepte d'assertivitat i importància d’aquest.
2. L'assertivitat per afrontar situacions socials difícils.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Definició d’assertivitat. Modelatge de l'assertivitat.
Activitat 2. Entrenament de l'habilitat per part dels alumnes.
Síntesi.
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TI PUS DE RESPOSTA DAVANT
SITUACIONS SOCIALS DI FÍCI LS
En general podem tenir tres tipus diferents de resposta davant una situació social, encara que l’única realment
satisfactòria per a nosaltres mateixos i per als altres és la resposta assertiva:

RESPOSTA ASSERTIVA:
L'assertivitat és l'habilitat d'un individu per transmetre a altres persones les seves postures, opinions, creences o sentiments de manera
eficaç, sense sentir-se incòmode i respectant els altres. També és útil
per fer front a situacions conflictives on altres persones tracten d'imposar demandes, aprofitar-se o exercir algun tipus de control poc raonable.
L'objectiu és comunicar tranquil·lament els nostres sentiments i opinions. Es fa de forma decidida, clara i convincent, però ni el to, ni l'estil, ni el contingut verbal són agressius o hostils.

RESPOSTA PASSIVA:
Si l'individu es deixa portar habitualment per la voluntat dels altres i en contra del seu desig, és probable que acabi
sentint-se malament i pensi que està
indefens, que no pot fer res per evitarho, o bé acumuli agressivitat i acabi perdent el control, o que senti que no val res
(disminució de l'autoestima i depressió)
perquè no és capaç de fer el que ell vol
sinó que sempre fa el que volen els
altres.
Accepta la conducta negativa de l'altre,
cedeix als interessos de l'altre. Provoca
insatisfacció, sentiments agressius i pèrdua de control a la llarga.

RESPOSTA AGRESSIVA:
No accepta la conducta dels altres però ho fa amb agressivitat, fent comentaris bel·ligerants sobre els altres, amb
un to de veu hostil, amenaces, insults... Suposa una pèrdua de control que provoca insatisfacció en els altres i en
un mateix.
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HABI LITAT SOCIAL: ASSERTIVITAT
A continuació es detallen els passos per aprendre a afrontar situacions socials difícils. En els passos en
què no hi ha una conducta explícita, cal fer la representació expressant els pensaments en veu alta per
fer més evident el procés d'aprenentatge.
A partir d'aquesta fitxa es farà el feedback seguint el guió proposat a continuació.

PA S S O S P E R A F R O N TA R S I T U AC I O N S S O C I A LS D I F Í C I LS

1. Identificar com ens sentim.
Decidir si sentim vergonya o por.

Observar si: ens posem vermells, ens posem tensos, rígids,
suor, batecs accelerats del cor, formigueig a l'estómac...

2. Determinar què ha provocat
aquest sentiment.

Algun comentari, xiuxiueig dels altres, bromes o burles dels
altres. Si hem hagut de fer alguna cosa que no havíem fet
mai o que ens feia vergonya..

3. Decidir quina resposta ens ajudaria
a sentir-nos millor i aplicar-la.

Possibles alternatives de resposta: acceptació de la burla de
forma elegant, eliminar o pal·liar la causa que fa vergonya,
ignorar-la, fer servir l'humor, afirmar el nostre jo. S'han d'evitar les alternatives que fomenten l'agressió, la broma maliciosa o la retirada. Si es tracta de fer alguna cosa que ens fa
por o vergonya, es pot recordar el que volem dir i com ho
farem perquè se'ns escolti.

GUIÓ DE DISCUSSIÓ PER AL ‘FEEDBACK’

• S'ha fet el que deia el 1r pas? Com se sap?

al grup

• Què va dir/què va fer a nivell no verbal?
• Es repeteixen les preguntes per a cada pas.

• Afegiries alguna cosa al que han dit els companys?

a l’actor

• Com creus que ho has fet?
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PR ÀCTICA DE L'HABI LITAT EN EL PROPI MEDI

fitxa 3. individual
(Deures)

Es tracta de practicar l'habilitat de forma adequada tal com l’heu assajat a classe, però en situacions
reals, en el propi medi: a casa, amb els amics... Un cop s’ha fet, s’anotarà en la fitxa com s’ha desenvolupat l’habilitat. A la valoració final s’anotarà si s’ha aconseguit l’objectiu d’aquesta i també les dificultats
que han sorgit. (No serveixen situacions del passat.)
Aquesta fitxa s’entregarà al professor en la propera sessió d’habilitats socials.

HABILITAT: A F R O N TA R S I T U AC I O N S S O C I A LS D I F Í C I LS

EXPLICA COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ ON HAVIES
D'AFRONTAR UNA SITUACIÓ NEGATIVA

1. ON ESTAVES I AMB QUI:

2. COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ: QUÈ HA PASSAT I QUÈ HEU DIT?

3. COM HA ACABAT?

• Quins sentiments vas tenir i què ho va provocar?

• Com has solucionat la situació difícil? Quina resposta has donat?

VALOR ACIÓ FI NAL: Has estat assertiu / assertiva?
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SÍNTESI
• En general podem tenir tres tipus diferents de resposta davant una situació social, encara que
l’única realment satisfactòria per a nosaltres mateixos i per als altres és la resposta assertiva:
• La resposta assertiva: és la capacitat que té un individu per transmetre a altres persones les
seves postures, opinions, creences o sentiments de manera eficaç, sense sentir-se incòmode i
respectant els altres.
• La resposta passiva: es deixa portar habitualment per la voluntat dels altres i en contra del
seu desig. Provoca insatisfacció, sentiments agressius i pèrdua de control a la llarga.
• La resposta agressiva: no accepta la conducta de l'altre però ho fa amb agressivitat, fent
comentaris bel·ligerants sobre l'altre, amb un to de veu hostil, amenaces, insults... Suposa una
pèrdua de control que provoca insatisfacció en els altres i en un mateix.

85

d Ro g u e s Què ?

!

14

b lo c d ’ h a b i l i tats s o c i a ls

u n i tat

15
PR ESA DE DEC ISIONS
OBJ ECTI US
1. Valorar adequadament tots els elements que intervenen en una decisió.
2.Aprendre a prendre decisions de forma raonada i responsable.

CONTI NGUTS
1. Factors que intervenen en la presa de decisions.
2. Mètode per prendre decisions.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Factors que intervenen en la presa de decisions.
Activitat 1. Modelatge de l’habilitat per prendre decisions.
Activitat 2. Entrenament de l'habilitat per part dels alumnes.
Síntesi.
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ELEMENTS QU E I NTERVEN EN EN UNA DECISIÓ
PRENDRE UNA DECISIÓ és triar una opció, conscientment, entre un nombre determinat de possibilitats,
amb la finalitat d'aconseguir el resultat desitjat. No totes les decisions tenen el mateix nivell de dificultat:
n'hi ha que poden alterar o canviar el curs de la nostra vida i per tant costen més de prendre, i n'hi ha que no.

Prendre una decisió suposa:
1. Triar una opció entre d'altres: si només hi ha
una possibilitat, no és possible prendre cap decisió.
2. Un procés mental conscient; s'han de tenir en
compte els factors lògics i els emocionals que influeixen
en el procés.
3. Una finalitat: tractar d'aconseguir un objectiu, sigui
el que sigui.

A l'hora de PRENDRE UNA DECISIÓ s'han de tenir clars:
a) OBJ ECTI US: què volem aconseguir
b) RESU LTATS: previsions de resultats per a cada alternativa
considerada.
c) SISTEM A DE VALORS PERSONAL: de vegades hi
ha opcions que són contràries a les nostres creences,
a la nostra manera de pensar.
d) DESITJOS interns, emocions, hàbits,
complexos...
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PASSOS PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
1. Definir quin és el problema o qüestió respecte al qual cal prendre una decisió.
2. Pensar les possibles opcions a prendre.
3. Recollir el màxim d'informació sobre les diferents
opcions i analitzar les seves conseqüències,
considerant els aspectes positius i negatius
de cadascuna a curt i llarg termini.
4. Prendre la millor decisió (opció).
5. Tornar a pensar-ho per assegurar-se'n.
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CAS PR ÀCTIC
Esteu a 4t d'ESO i heu de decidir si voleu continuar estudiant (OPCIÓ 1) o voleu començar a treballar (OPCIÓ 2).
I NSTRUCCIONS:
1 r Analitzeu amb el vostre grup les dues situacions pensant com seria la vostra vida en un cas i l'altre:
què hi guanyaríeu, què hi perdríeu, què pensarien els del vostre entorn (pares, amics, professors)...
2 n Individualment anoteu a la fitxa tots els avantatges i inconvenients que vosaltres considereu que
tenen les dues opcions a curt i llarg termini.
3 r Preneu una decisió i anoteu les motivacions per fer-ho.

CURT TERMINI
ava n tatg e s

LLARG TERMINI

inconvenients

ava n tatg e s

opció 1

opció 2

DECISIÓ:

M OT I VAC I O N S :
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SÍNTESI
• El model de resolució de problemes ens permet prendre decisions de forma raonada i responsable i estar segurs del que fem.
• La presa de decisions és un procés que implica una selecció d'alternatives, una anàlisi d’aquestes
i una avaluació de les conseqüències.
• No totes les decisions tenen el mateix nivell de dificultat: n'hi ha que poden alterar o canviar el
curs de la nostra vida i per tant costen més de prendre, i n'hi ha de més fàcils perquè no són tan
transcendents.
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AFRONTAMENT DE CON FLICTES
OBJ ECTI US
1. Que l'alumne adquireixi eines bàsiques per a l'afrontament de
conflictes externs, mitjançant l’habilitat de la negociació.

CONTI NGUTS
1. Breu explicació teòrica de «negociació».
2. Punts clau a tenir en compte per a una negociació.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Definició de negociació.
Activitat 1. Modelatge de l’habilitat de la negociació.
Activitat 2. Entrenament de l'habilitat per part dels alumnes.
Síntesi.
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L A N EGOCIACIÓ
N EGOCIAR : és intentar arribar a un acord, i prendre una opció o decisió amb la qual tots estiguin conformes
i li donin suport. No hi ha perdedors. A l’hora de negociar es prenen en consideració totes les idees, l’experiència i les necessitats de tothom. Entre tots es busca la millor solució. Les opinions de la minoria són escoltades.
Al final tots donen suport a la decisió, no hi ha marginats ni sabotejadors. L'agressivitat entre els membres
descendeix a nivells ínfims.
REQU ISITS PER N EGOCIAR :
Per poder negociar és necessari haver adquirit les habilitats de saber escoltar els altres, identificar els propis
sentiments i exercir-hi un cert autocontrol, i també comprendre els sentiments dels altres.
Per altra banda, a l'hora d'intentar establir una negociació:
• Cal tenir clar que s’ha d’estar disposat a arribar a un compromís amb l’altre.
És a dir, cal buscar una alternativa nova per a ambdues parts, o bé cedir cadascuna
de les parts en alguna cosa per així satisfer tothom.
• S'han de tenir clars els
objectius del que es vol aconseguir i per tant dels aspectes
als quals NO s’està disposat a
renunciar.
• S'ha de tenir confiança en
un mateix per defensar les
opinions i punts de vista
propis.
• En finalitzar una negociació
tothom ha de quedar-se amb
un sentiment positiu i de
satisfacció.
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HABI LITATS: N EGOCIACIÓ
A continuació es detallen els passos per aprendre l’habilitat de la negociació. En els passos en què no hi ha
una conducta explícita, cal fer la representació expressant els pensaments en veu alta per fer més evident
el procés d'aprenentatge.
A partir d'aquesta fitxa es farà el feedback seguint el guió proposat a continuació.

PA S S O S P E R N E G O C I A R

1. Decideix si tu i l'altra persona
teniu diferència d'opinions.

Estàs nerviós o acalorat?

2. Comunica a l'altra persona què
penses sobre la qüestió.

3. Pregunta a l'altre el que pensa i
escolta la seva resposta.

4. Intenta comprendre per què l'altre
pensa així o se sent d'aquesta manera.

És necessària l'habilitat de comprendre
els sentiments dels altres.

5. Suggereix una solució favorable per
als dos (això implica un compromís).

Aquesta nova solució ha de tenir en compte
les opinions de tothom.

GUIÓ DE DISCUSSIÓ PER AL ‘FEEDBACK’

• S'ha fet el que deia el 1r pas? Com se sap?

al grup

• Què va dir/què va fer en l'aspecte no verbal?
• Es repeteixen les preguntes per a cada pas.

• Afegiries alguna cosa al que han dit els companys?

a l’actor

• Com creus que ho has fet?
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PR ÀCTICA DE L'HABI LITAT EN EL PROPI MEDI

fitxa 3. individual
(Deures)

Es tracta de practicar l'habilitat de forma adequada tal com l’heu assajat a classe, però en situacions reals,
en el propi medi: a casa, amb els amics... Un cop s’ha fet, s’anotarà en la fitxa com s’ha desenvolupat l’habilitat. A la valoració final s’anotarà si s’ha aconseguit l’objectiu d’aquesta i també les dificultats que han sorgit. (No serveixen situacions del passat.)
Aquesta fitxa s’entregarà al professor en la propera sessió d’habilitats socials.

HABILITAT: N E G O C I AC I Ó

EXPLICA COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ ON HAVIES DE NEGOCIAR:

1. ON ESTAVES I AMB QUI:

2. COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ: QUÈ HA PASSAT I QUÈ HEU DIT?

3. COM HA ACABAT?

• Què opina cadascú?

• Com has comunicat la teva opinió?

Què pensa l'altre de la teva proposta?

Comprens que l'altre pensi així i vulgui una altra cosa? Per què?

Quin compromís heu establert?

VALOR ACIÓ FI NAL: Esteu tots igual de satisfets amb la decisió final?
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SÍNTESI
• L’habilitat de negociar ens permet arribar a acords amb els altres i aconseguir els
nostres objectius.
• Per negociar cal estar disposat a arribar a un compromís amb l’altre. Això suposa
estar disposat a modificar la nostra posició.
• Per negociar cal conèixer quin és el nostre objectiu i saber a què estem disposats
a renunciar i a què no.
• Al final d’una negociació tothom està satisfet amb els acords que s’han pres.
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PR ESSIÓ DE GRU P
OBJ ECTI US
1. Que l'alumne sàpiga respondre adequadament a la pressió del grup.

CONTI NGUTS
1. Concepte de pressió de grup.
2. Pautes per controlar la pressió del grup.

DESCRI PC IÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Teoria sobre la pressió del grup d’iguals.
Activitat 1. Modelatge de l'habilitat per fer front a la pressió de grup.
Activitat 2. Entrenament de l'habilitat amb tots els alumnes.
Síntesi.
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PRESSIÓ DEL GRUP D’IGUALS
PRESSIÓ DE GRUP és un procés que contribueix a mantenir la dinàmica de funcionament intern d'un
grup, en el qual es donen uns valors, unes actituds i unes conductes compartits per tots els membres,
així com unes normes implícites acceptades per tots.
El mecanisme de la pressió de grup ajuda a mantenir-ne la cohesió. Així, per exemple, quan s'hi volen
integrar noves persones, aquestes han d'acceptar les normes i els hàbits del grup i, temporalment o
segons les circumstàncies, els individus han de renunciar a part dels seus gustos o preferències, i a les
seves pretensions i objectius, per adaptar-los als del grup.
El sentiment de pertinença a un grup respon a la
necessitat bàsica de tots els individus de sentirse integrats socialment, és a dir, de sentir-se
acceptats i valorats pels altres. En aquest
sentit la pressió de grup pot afavorir la
cohesió i la satisfacció dels seus integrants
quan facilita els acords, però pot ser un element negatiu quan obliga els seus membres a renunciar a principis i valors
essencials per a la persona.
S'ha de tenir en compte que
els grups estan integrats per
persones amb una sèrie de
principis i drets que el grup
no pot ni ha de passar per
alt.
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HABI LITAT DE FER FRONT A L A PRESSIÓ DE GRUP
A continuació es detallen els passos per aprendre a afrontar la pressió de grup. En els passos en què no
hi ha una conducta explícita, cal fer la representació expressant els pensaments en veu alta per fer més
evident el procés d'aprenentatge.
A partir d'aquesta fitxa es farà el feedback seguint el guió proposat a continuació.

PA S S O S P E R F E R F R O N T A L A P R E S S I Ó D E G R U P

1. Escolta el que proposa o diu el grup.

Què diu? Què vol dir? Què vol que facis i per què?

2. Decideix el que vols fer

Pensa si estàs d’acord a fer el que vol la majoria.
Si no, pensa si diràs que no ho vols fer o negociaràs.

3. Pensa si tindràs problemes amb
la teva decisió.

Considera els riscos i els avantatges.

4. Decideix com diràs al grup el
que vols fer.

Decideix com ho faràs: a soles amb cada un dels companys, en
una reunió, buscaràs el suport d’algun company...

5. Comunica-ho al grup.

GUIÓ DE DISCUSSIÓ PER AL ‘FEEDBACK’

• S'ha fet el que deia el 1r pas? Com se sap?

al grup

• Què va dir/què va fer en l'aspecte no verbal?
• Es repeteixen les preguntes per a cada pas.

• Afegiries alguna cosa al que han dit els companys?

a l’actor

• Com creus que ho has fet?
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PR ÀCTICA DE L'HABI LITAT EN EL PROPI MEDI

fitxa 3. individual
(Deures)

Es tracta de practicar l'habilitat de forma adequada tal com l’heu assajat a classe, però en situacions reals,
en el propi medi: a casa, amb els amics... Un cop s’ha fet, s’anotarà en la fitxa com s’ha desenvolupat l’habilitat. A la valoració final s’anotarà si s’ha aconseguit l’objectiu d’aquesta i també les dificultats que han sorgit. (No serveixen situacions del passat.)
Aquesta fitxa s’entregarà al professor en la propera sessió d’habilitats socials.

HABI LITAT: F E R F R O N T A L A P R E S S I Ó D E G R U P

EXPLICA COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ ON HAVIES DE FER FRONT A LA PRESSIÓ DE GRUP:

1. ON ESTAVES I AMB QUI:

2. COM S'HA DESENVOLUPAT LA SITUACIÓ: QUÈ HA PASSAT I QUÈ HEU DIT?

3. COM HA ACABAT?

• Què volia el grup?

• Què volies fer?

Problemes d'aquesta decisió:

Com els ho has dit?

VALOR ACIÓ FI NAL
Has fet front a la pressió del grup de forma satisfactòria?

Creus que el grup ho ha entès i acceptat?
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SÍNTESI
• La pressió de grup és un procés que contribueix a mantenir la dinàmica de funcionament intern d'un grup, en el qual es donen uns valors, unes actituds i unes conductes compartits per tots els seus membres, així com unes normes implícites acceptades per tots.
• La importància del grup en el desenvolupament personal: el sentiment de pertinença a un
grup respon a la necessitat bàsica de tots els individus de sentir-se integrats socialment, és
a dir, a sentir-se acceptats i valorats pels altres. En aquest sentit la pressió de grup pot afavorir la cohesió i satisfacció dels seus integrants quan facilita els acords, però pot ser un element negatiu quan obliga els membres a renunciar a principis i valors essencials per a la
persona.
• El grup ha de respectar els principis i drets individuals de cadascun dels seus membres.
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ALTER NATIVES D'OC I
OBJ ECTI US
1. Conèixer alternatives d'ocupació del temps lliure adaptades a
diferents grups d’edat.
2. Saber presentar aquesta informació de forma atractiva i clara.

CONTI NGUTS
1. Presentació dels diferents recursos, entitats o activitats d'oci com
a alternativa d'ocupació del temps lliure.

DESCRI PC IÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Exposició
Síntesi.
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SÍNTESI
• Conèixer les diferents alternatives d’oci és molt
important per a l’organització del temps lliure.
• Cal fer accessible aquesta informació als interessats i presentar-la de manera atractiva i entenedora per tal de potenciar la participació en les
diferents alternatives d'oci.

102

d Ro g u e s Què ?

!

18

avaluació

u n i tat

19
QÜ ESTIONAR I D'AVALUAC IÓ FI NAL
OBJ ECTI US
1. Avaluar el nivell de coneixements, actituds i expectatives de comportament dels alumnes després de la realització del crèdit, per tal
de saber si estan preparats per impartir les classes de prevenció de
les drogodependències a secundària.

CONTI NGUTS
1. Avaluació dels coneixements, actituds i expectatives de
comportament dels alumnes.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Qüestionari d'avaluació final.
Síntesi.
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SÍNTESI
• Es comenten les respostes correctes del qüestionari d'avaluació sobre coneixements, actituds i conductes. El que hem après es fonamental per a una
bona intervenció a l'ESO.
• Es valoren globalment els resultats i es recorda la importància de tenir un
bon nivell de coneixements i actituds per poder dur a terme correctament la
intervenció.
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PLAN I FICAC IÓ
OBJ ECTI US
1. Preparar les diferents sessions de prevenció de
drogodependències a l'ESO.

CONTI NGUTS
1. Planificar la intervenció dels alumnes segons la fitxa del
Pla d’Intervenció corresponent a cada nivell (de 1r a 4t).

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Els alumnes del crèdit es prepararan les classes de prevenció que
impartiran als alumnes de l'ESO de 1r a 4t de forma progressiva i,
preferentment, per parelles i en un mateix grup classe. Mitjançant
la intervenció d’iguals, el programa utilitza un ampli rang de
mètodes interactius: jocs de rol, treball de camp, estudi de casos,
pluja d’idees, discussions en petits grups... que faciliten l’adopció
d’habilitats socials.
Presentació.
Activitat 1. Planificació de la intervenció a l'ESO en grups de
treball, en funció del nivell d'intervenció.
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fitxa 1. gran grup

CALEN DARI
N O M S PA R E L L A

NIVELL ESO

U N I TAT S / B L O C S

DATA / A U L A

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
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f i t x a 2 . pa r e l l e s

PL AN I FICACIÓ DE LES SESSIONS
Cal omplir una fitxa per cada sessió diferent que es faci a l’ESO.
1r pas. Sol·liciteu al professor la informació referent a la intervenció d'aquest Bloc:
Nivell/Grup _______________________________ Data __________________ Hora ______________________
BLOC d’intervenció___________________________________________________________________________
Nom del professor ___________________________________________________________________________
Observació________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2n pas. Llegiu detingudament la fitxa del Pla d’Intervenció del nivell que us correspon.
Fixeu-vos en els apartats següents i anoteu les possibles dificultats en què us podeu trobar.
Els continguts:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
El guió de la sessió i la metodologia que es proposa:________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
El material necessari per dur a terme la sessió: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3r pas. Com us distribuireu les tasques que cal fer durant la intervenció?

4t pas. Abans de la intervenció, cal efectuar alguna tasca?
(Ex.: buscar més informació, preparar algun material...)
Qui se’n responsabilitza?
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PRÀCTIQU ES
D’AUTO OBSERVAC IÓ
OBJ ECTI US
1. Preparar els alumnes per poder impartir als diferents cursos
de l’ESO algunes sessions formatives referents a la prevenció
de drogues.

CONTI NGUTS
1. Assaig pràctic i revisió de l’exposició d’un tema del crèdit a
un grup classe.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Assaig.
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PL AN I FICACIÓ DE L'AUTOOBSERVACIÓ
Per parelles heu de planificar l’autoobservació que fareu en les sessions de pràctiques. El temps que durarà l’autoobservació no pot ser superior als 5’. Ompliu la fitxa seguint els passos que s’indiquen.

1r pas. Quin serà el nivell on fareu la intervenció?

2n pas. Trieu un dels continguts del bloc que ja heu definit en la FITXA 2 de les unitats 20 - 28 i que escenificareu
en l’enregistrament.

3r pas. Memoritzeu bé les instruccions de l’exercici o el contingut que heu triat per representar.

4t pas. Si heu d’utilitzar alguna tècnica específica de treball amb els alumnes ("pluja d’idees", treball en petits
grups) repasseu les instruccions de la FITXA 4 (Unitat 3 Bloc de Prevenció).

5è pas. Repasseu la unitat 3 de Prevenció tenint en compte especialment les FITXES 1 i 2 sobre com presentar-se al
grup i aspectes a tenir en compte per millorar l’expressió.

6è pas. Anoteu el que direu i qui parlarà en cada un dels tres moments en què es divideix l’autoescòpia:

2’ Presentació de les persones que duran a terme la intervenció i una petita explicació del que es farà en
aquesta sessió i les instruccions necessàries per als alumnes.

2’ Explicació del contingut tal com serà transmès als alumnes.

1’ Síntesi de la sessió. Finalitzeu la sessió i us acomiadeu dels alumnes fins a la propera sessió.
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GU IA D’OBSERVACIÓ DE L’AUTOOBSERVACIÓ
Ompliu de forma individual durant el visionat del vídeo:
1. Les presentacions inicials al grup han estat:
Amb expressió viva, amb un somriure i veu clara.
Amb expressió viva però massa ràpida.
Amb expressió rígida, sense mirar als ulls.
No han fet presentació.
Altres.
2. Continguts exposats:
S’ajusten TOTALMENT als continguts del Pla d’Intervenció.
S’ajusten MITJANAMENT als continguts del Pla d’Intervenció.
NO s’ajusten als continguts del Pla d’Intervenció.
Altres.
3. Han transmès els missatges:
Amb bon ritme, veu clara, bona expressió personal i naturalitat.
Amb bon ritme, veu clara, bona expressió personal però amb rigidesa corporal.
Sense ritme, amb veu poc clara, poca expressió personal i rigidesa corporal.
Altres.
4. En general, què t’han semblat les intervencions?
Explicacions entenedores.
Connectaven amb el grup.
Estaven tranquils.
S’ajustaven als temps.
Els alumnes poden haver arribat a les conclusions que es pretenia.
Altres.
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I NTERVENC IÓ A L'ESO
OBJ ECTI US
1. Que els alumnes del crèdit imparteixin en els cursos de l’ESO
algunes sessions formatives referents a la prevenció de drogues.

CONTI NGUTS
1. Impartir les sessions preparades en la planificació de cada bloc
als cursos corresponents d’ESO.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Els alumnes del crèdit impartiran les classes de prevenció als
alumnes de l'ESO, segons el calendari previst. Es recomana que la
pràctica es faci per parelles (tres alumnes com a màxim) i que es
prioritzi la intervenció d’una mateixa parella a cada grup classe.
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C LOEN DA DEL C RÈDIT
OBJ ECTI US
1. Que els alumnes valorin i manifestin les seves opinions
respecte al crèdit.

CONTI NGUTS
1. Valoració de l’opinió respecte als continguts i
desenvolupament del crèdit.

DESCRI PCIÓ DE LA I NTERVENCIÓ
Presentació.
Activitat 1. Parlem-ne.
Activitat 2. S’han assolit les nostres expectatives?
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