DECIDEIX
Programa Escolar de Prevenció de Drogodependències i altres Addiccions. Es un programa d′àmplia
experiència, aquesta és la darrera revisió, actualitzada, redissenyada a on també s′han afegits dos mòduls més
(addiccions no químiques i els papers dels pares). El programa pertany als basats en les influències socials; la
pressió de grups els factors afectius i cognitius que intervenen a l′hora de prendre decisions.
OBJECTIUS

L′objectiu general és que l′alumne aprengui a decidir respecte al seu consum de drogues. Es tracta d′ensenyar a
identificar les situacions en què es prenen decisions sobre l′ús de drogues legals i il·legals i utilitzar els
coneixements que es tenen per tal d′adoptar la decisió adequada en trobar-se en aquestes situacions.

DESTINATARIS

Alumnes d′ESO. No recomanat per a nivells inferiors.
TEMPORALITZACIÓ D′
EXECUCIÓ

De 6 a 12 classes de 50 a 60 minuts. Preferentment en dies alterns o amb una separació màxima d′una
setmana entre classe i classe.
ÀMBIT TERRITORIAL D′
APLICACIÓ

Illes Balears.
ORGANISME DE QUI DEPÈN

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
PADIB - Pla d′Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
ENTITATS QUE HI COL·LABOREN

Conselleria d′Educació, Cultura i Universitats. Direcció General d′Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat. Consells Insulars de les Illes Balears.
METODOLOGIA

El material per a l′alumnat es composa de sis fascicles, cadascun dels quals consta d′una historieta
representativa del tema a tractar, uns suggeriments per orientar la reflexió, una proposta de situacions
conflictives que exigeixen una presa de posició i una breu exposició d′informacions objectives, útils per
contrastar-les amb creences i suposicions.

Generalment la tècnica més adequada per al treball en grup és la representació d′escenes. Aquestes tècniques
s′expliquen amb detall en el material per al professor. En aquestes lliçons es tracta d′analitzar les circumstàncies
en què se'n produeix el consum.
REQUISITS I VIES D′
ACCÉS

En el cas de ser la primera vegada que s′aplica el programa vos recomanam vos poseu en contacte amb els
tècnics del PADIB per tal de rebre assessorament o formació al respecte.
MATERIAL

• Guia per al professor on hi trobarà el contingut teòric del programa, informació sobre conceptes, dinàmiques
grupals, metodologia d′aplicació del programa lliçó per lliçó i altres informacions generals,així com del material
pels alumnes.

• Material pels alumnes 6 quadernets on es representen les diferents historietes i les propostes per treballar-les.
• Tríptic informatiu per a famílies.

• CD on hi trobareu tot el programa en format PDF i les historietes per poder projectar-les a l′aula.
LLOC D′
ATENCIÓ, HORARI, CONTACTE

PADIB. Camí de Jesús, 38 A, 07010 - Palma.

Horari de dilluns a divendres de les 9.00 a les 14.00 h. Telèfon 971 176 665.

pladrogues@dgsanita.caib.es infodrogues.caib.es

