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Objectius 
 Promoure una consciència social sobre els efectes nocius de les drogues que 

faciliti un augment de la percepció de risc entre els joves. 
 Facilitar els recursos d’informació, orientació i formació de les famílies, així com 

els agents educatius i sanitaris. 
 Desenvolupar les habilitats i competències personals per rebutjar el consum de 

drogues. 
 Oferir eines als joves perquè puguin adoptar una actitud crítica i responsable 

sobre les drogues. 

Material 
 Programa de prevenció del consum de drogues: Obra social “La Caixa” 

http://www.hablemosdedrogas.org/ca/home 

 Un ordinador per parella. 
 

Temps 
Tres hores, aproximadament. 
 

Metodologia 
1. Naveguem tots junts per l’exposició. 
2. Realitzar un power point per grups parlant dels quatre punts següents: 

 Què són les drogues? Veure el recurs interactiu 
 Les drogues, un fenomen global  

 Xarxa per a la prevenció 
 Els efectes del consum de drogues 
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 Programa  
 Exposició  
 Parlem-ne a classe  
 Parlem-ne en família  
 Parlem-ne als centres de salut  
 Àrea de documentació  

Material multimèdia  
Accés directe als continguts multimèdia de l'exposició "Parlem de drogues"  

Què són les drogues? Veure el recurs interactiu 

 Les drogues, un fenomen global Veure el recurs interactiu  

Xarxa per a la prevenció 
Aquí en parlem... 
Un projecte de l'Obra  
Social "la Caixa" i la  
Generalitat de Catalunya  
per promocionar la prevenció  
del consum de drogues entre  
els joves 
 
Parlem-ne en família 
Guia d'ajuda per 
a les famílies  
 
Recursos multimèdia per a l'aula  

 
Recursos interactius per treballar els efectes del consum de drogues  
Recursos multimèdia per a l'aula  

 
Recursos interactius per treballar els efectes del consum de drogues  

 

http://www.hablemosdedrogas.org/ca/presentacion-objetivos
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/exposicionhablemosdedrogas
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/perlem-ne-clase
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/familia-prevenir-drogues
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/drogodependencies
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/areadocumentacion-materialdeconsulta
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/Agenda
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/Agenda

