
INFORMACIÓ / INSCRIPCIONS 

 

 

Adreçada principalment a tècnics de l’educació no formal i 

monitors de lleure que estan en contacte directe amb els 

joves. 

 

Inscripció gratuïta 

 

Confirmeu l’assistència abans del 24 de febrer a 

joventut@plaestany.cat 

 

 

Aforament limitat 

 

* Es donarà certificat d’assistència. Per obtenir-lo caldrà assistir a les 

dues sessions més a la xerrada adreçada a mares i pares anomenada 

“A casa també parlem sobre drogues”. Aquesta es realitzarà el dimecres 

7 de març de 21 a 23h i l’objectiu és conèixer com abordar aquest tema 

amb els familiars dels joves.   

 

Organitza:    Col·labora:  

 

 

JOVES I CONSUM DE 

DROGUES 
 

JORNADES FORMATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

DIES: dijous 1 i 8 de març de 2012 

 

HORARI:  de 16 a 20h. 

  

LLOC:  sala de formació  EL NIU - Centre d’iniciatives 

empresarials del Pla de l’Estany (Seu de Can Puig de 

la Bellacasa, c/ Catalunya 48 de Banyoles). 

 

 



DESCRIPCIÓ 

 

El consum de substàncies és una realitat amb la que sovint es 

troben els professionals que treballen en contacte amb joves i 

adolescents. Aquest curs de formació sobre l’abordatge del 

consum de drogues, ofereix una mirada al consum dels joves, 

analitzant la situació actual i aportant eines pràctiques per a la 

detecció i la intervenció, així com un espai de reflexió i 

d’intercanvi d’experiències. 

 

A partir d’un treball basat en dinàmiques participatives, es donarà 

resposta a cinc preguntes claus: què està passant? Què és 

prevenir? Com detectem? Com intervenim? De quins recursos 

disposem? Al finalitzar la formació, els assistents disposaran 

d’estratègies per aplicar a la seva quotidianitat. 

 

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer la situació i tendències actuals a 
Catalunya en relació al consum de drogues. 

 
• Oferir informació en relació als tipus de drogues, els seus 

efectes i riscos. 
 

• Oferir eines per a la intervenció en el consum de drogues, 
des de la prevenció fins a la reducció de riscos. 

 
• Propiciar un espai de reflexió entre els diferents 

professionals. 
 
• Potenciar el treball en xarxa i l’abordatge transversal. 

PROGRAMA 

 

 

Formació a càrrec de:  
 

• Núria Puentes, psicòloga i tècnica de prevenció de 
drogues. 

 
• Mireia Ambròs, tècnica de prevenció de drogues i 

col·laboradora de la Subdirecció General de 
Drogodependències del Departament de Salut de la 
Generalitat.  

 

 

 

 

La situació actual del consum de drogues a Catalunya. 
 

Les drogues: conceptes bàsics. 
 

Tendències i patrons de consum entre joves. 
 

Arguments adolescents per usar drogues. 
 

L’abordatge preventiu del consum de drogues. 
 

La reducció de riscs, un model a tenir en compte. 
 

Eines per l’abordatge educatiu. 
 

El consell breu amb l’adolescent. 
 

Dinàmiques de treball. Casos pràctics. 
 

L’abordatge familiar / Recursos. 


