RESPIR@IRE
Programa Escolar de Prevenció de Consum de Tabac. És un programa que es
planteja com a una eina d'ús educatiu on el professorat d'ensenyança secundària
obligatòria, des de 1r a 4t curs d'ESO, pot trobar un desenvolupament detallat
d'aplicació d'un programa de prevenció del consum de tabac.
OBJECTIUS
Informar sobre el tabac i el cànnabis i les conseqüències del seu consum.
Facilitar una proposta educativa pràctica i de fàcil abordatge.
Retardar l' inici del consum experimental de tabac i cànnabis en l'alumnat.

DESTINATARIS
Alumnes d'ESO.
TEMPORALITZACIÓ D'EXECUCIÓ
De 4 a 5 sessions de 50 a 60 minuts. Preferentment en dies alterns o amb una
separació màxima d'una setmana entre sessió i sessió.
ÀMBIT TERRITORIAL D'APLICACIÓ
Illes Balears.
ORGANISME DE QUI DEPÈN
Conselleria de Salut. Direcció General de Salut Pública i Participació. PADIB - Pla
d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.
ENTITATS QUE HI COL·LABOREN
Conselleria d'Educació i Universitats. Direcció General d’Innovació i Comunitat
Educativa. Consells Insulars de les Illes Balears.

METODOLOGIA
El programa està estructurat en 4 unitats didàctiques que corresponen als diferents
cursos d'educació secundària obligatòria. Cada una de les unitats didàctiques
tracten els diferents eixos de treball del programa mitjançant una sèrie d'activitats,
programades per sessions, que es desenvolupen durant cada un dels cursos. La
descripció de cada activitat queda reflectida en les fitxes de sessions, on es detalla
l'activitat que s'ha de fer, l'objectiu a assolir, la forma orientativa de treballar, els
mitjans per dur-la a terme i els suports didàctics que es poden utilitzar.
REQUISITS I VIES D'ACCÉS
Poseu-vos en contacte amb els tècnics del PADIB per tal de rebre informació i
assessorament al respecte.
MATERIAL
• Material informatiu per al professor: es tracta d'informació general sobre
coneixements del tabac i la prevenció del seu consum, emmarcats en 4 eixos
d'atenció que es treballaran en els diferents cursos: salut, publicitat, presa de
decisions i legislació.
• Material pels alumnes: fitxes de treball sobre els eixos d'atenció del programa.
LLOC D'ATENCIÓ, HORARI, CONTACTE
PADIB (Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears).
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

