THC - SUPERA EL REPTE
Programa de prevenció selectiva de consum de cànnabis. Es pretén oferir una eina
educativa al professorat de les Illes Balears quant als coneixements sobre el cànnabis
i la prevenció del consum de cànnabis entre el jovent escolaritzat.
OBJECTIUS:
-Informar sobre el cànnabis i els riscs associats al consum.
-Afavorir la reflexió entorn del consum de drogues.
-Facilitar una proposta educativa pràctica per a la prevenció del consum de
cànnabis entre el jovent.
-Retardar l’inici del consum de cànnabis o afavorir el consum de menor risc.

DESTINATARIS
Al professorat i als equips tècnics d’educació secundària de centres educatius
(prioritàriament cursos de Formació Professional Bàsica) que per la realitat que
tenen siguin susceptibles d’abordar la problemàtica del consum de cànnabis.
Als professionals que treballen en els centres d’atenció a menors en situació de
vulnerabilitat de les Illes Balears.
TEMPORALITZACIÓ D'EXECUCIÓ
La duració de cada sessió és de 50 minuts a una hora i el nombre recomanat per a
l'eficàcia dels programes són de 8 a 10 sessions anuals.
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
La base del programa és un JOC interactiu on line a partir del qual el jovent, amb el
guiatge del professorat, recorre un circuit en el que ha de superar 4 proves per poder
concloure el joc. El professorat, de manera paral·lela al desenvolupament del joc o
en acabar-lo, podrà dur a terme 4 dinàmiques grupals relacionades amb el joc per
consolidar els aprenentatges o coneixements de l’alumnat. El programa disposa de
material de lectura per a la família que el professorat pot fer servir bé distribuint-lo
entre les famílies o bé duent a terme assessories o tutories amb elles.
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 documental en línia per al professorat.
 Material informatiu en línia per a les famílies.
 Material gràfic i fullets complementaris.
 Enllaços interessants de consulta.
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

