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El programa PASE de Barcelona va ser desenvolupat a l’Institut Municipal de Salut Pública (IMSP) i avaluat de forma pilot
durant els cursos 1989-90 i 1990-91. En la seva elaboració van col·laborar Josep Aubà, Manuela Ballestín, Manel Nebot
i Joan-Ramon Villalbí. En els cursos successius ha estat implantat a nombrosos centres escolars de la ciutat de Barcelona
i a alguns de la seva província.

Al llarg del curs 1997-98, i amb motiu de l’adaptació del programa com a material d’intervenció del primer any del
Projecte ESFA (European Smoking Prevention Framework Approach), Carles Ariza el va revisar, introduint-ne noves eines
metodològiques i didàctiques com adaptació de l’evolució dels models conceptuals que inspiren el programa, i al llarg
del curs 1998-99 es va experimentar de forma pilot en un total de setze escoles del districte X (Sant Martí) de la ciutat.

En la confecció d’aquesta nova versió del programa han participat moltes altres persones, sense la col·laboració dels
quals no hagués estat possible, en especial l’equip de Salut i del Centre de Recursos Pedagògics del Districte de St. Martí
i els docents destinataris del Projecte ESFA en el primer any d’intervenció, corresponents al mateix districte.

Barcelona, octubre de 2000
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INTRODUCCIÓ

El consum de substàncies addictives, sovint anomenades drogues, és un fenomen relativament estès a la nostra societat.
Si bé les drogues d’ús no institucionalitzat, com l’heroïna o la cocaïna, són les que causen una alarma social més gran,
altres substàncies acceptades institucionalment i que utilitza molta gent, com el tabac i l’alcohol generen també greus
problemes sanitaris i socials.

L’escola és un marc idoni per a la prevenció, atès que els preadolescents hi passen un període clau del seu aprenentatge.
L’escolarització obligatòria permet d’accedir als escolars, a la seva família, i de fet a tota la comunitat des d’una posició
legitimada socialment. Ara bé, les actuacions desenvolupades a l’escola no poden entrar en contradicció amb el context,
escolar i extraescolar. El seu èxit dependrà també de la seva consonància amb altres missatges socials. S’ha comprovat
que els programes desenvolupats pels docents habituals dels escolars participants tenen millors resultats. Però també cal
tenir present que hi ha dificultats reals per a obtenir la motivació i cooperació dels educadors, ja subjectes a moltes altres
demandes socialment rellevants.

L’adolescència és una etapa crítica per a l’inici del consum de substàncies addictives. Les activitats adreçades a la
prevenció primària de l’ús d’aquestes substàncies s’han de desenvolupar abans que la persona hi entri en contacte. Les
experiències internacionals avaluades suggereixen que els programes més efectius per a la prevenció de l’abús de substàncies
a l’escola són els que reforcen la capacitat personal de resistir les pressions socials. Diferents programes basats en aquest
model i amb una durada d’entre vuit i dotze hores a l’any, han assolit reduccions significatives en l’inici del tabaquisme
i resultats prometedors (encara que no tan inequívocs) en el camp de l’alcohol i altres drogues. Altres programes basats
en el reforçament de l’autoestima o de prevenció inespecífica, basats en propostes d’activitats i esplai alternatius a les
drogues, no han mostrat resultats apreciables en ser aplicats en aquestes edats i amb aquesta intensitat.

Tot i que molts d’aquests programes s’han desenvolupat des de la perspectiva de la prevenció del tabaquisme, el model
unitari d’inici de consum permet obtenir conclusions d’utilitat per a la prevenció. Els programes amb els millors resultats
inclouen els components següents: es basen en l’aprenentatge actiu i amb mètodes participatius; destaquen aquells
efectes adversos de les substàncies que els escolars ja coneixen; desenvolupen les habilitats per a resistir les pressions
socials, així com les capacitats per a rebutjar l’oferiment d’una cigarreta; obtenen la participació de companys de la
mateixa escola com a líders; eliminen la percepció errònia que el consum és la pauta normal d’un comportament social;
i susciten declaracions públiques de rebuig al consum per part dels escolars participants. Aquests aspectes han estat
fonamentals per al plantejament del programa PASE. El marc conceptual de la teoria de l’aprenentatge social, així com
l’actualització progressiva de l’evolució dels models de prevenció del tabaquisme que representa el model ASE (attitudes-
social influences-self-efficacy), han resultat molt útil per a la seva construcció.

En el programa, dirigit al període entre 11 i 13 anys, s’aborda fonamentalment la prevenció del consum de tabac i el
consum abusiu de begudes alcohòliques. Encara que la venda de tabac i alcohol és prohibida als menors, aquestes dues
substàncies addictives són les més consumides en aquesta època de la vida i també, en general, per part de tota la
societat. No és adequat parlar detalladament de drogues il·legals amb els escolars d’aquesta edat, a menys que la seva
presència real en el context d’una escola ho exigeixi.

S’ofereix un programa que pot ser desenvolupat pels propis mestres, amb suport i reforç extern a partir del material del
programa i d’unes orientacions específiques. Com s’explicita en les orientacions generals per a les sessions del programa,
es creu important que el programa sigui desenvolupat pel tutor dels alumnes, no només pel coneixement que aquest té
del grup-classe, sinó també pel fet que assegura l’oferta del programa a tot l’alumnat del curs, aspecte important una
vegada s’ha introduït l’optativitat d’alguns espais en el currículum de l’Educació Secundària. Hi ha un espai molt
important per a la participació dels Centres Pedagògics i de Recursos en l’oferta del programa i distribució del material i
dels Equips de Salut Territorial dels districtes en la seva posada en marxa en cada escola i en l’assessorament i suport dels
educadors.

Aquesta versió del programa, PASE.bcn, representa una actualització de versions anteriors del mateix programa, elaborat
originàriament al llarg dels cursos 1989-90 i 1990-91. Assumeix l’estructura principal d’aquest programa original iIn
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l’adapta a l’evolució experimentada en aquest temps en el coneixement dels determinants de la conducta addictiva, així
com el progrés conseqüent en les eines metodològiques i didàctiques. La participació de l’Ajuntament de Barcelona en
el projecte europeu de prevenció del tabaquisme ESFA (European Smoking Prevention Framework Approach) en quinze
escoles del districte de Sant Martí de la ciutat, juntament amb sis països europeus més, ha permès testar i avaluar moltes
de les millores que ara s’ofereixen a la resta d’escoles de la ciutat.
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OBJECTIUS

Objectius generals

1. Reduir la freqüència del tabaquisme (de fumadors habituals)

2. Evitar el consum abusiu de begudes alcohòliques

3. Reforçar les actituds contràries a l’ús de substàncies addictives.

Objectius específics

1. Sensibilitzar-se envers la problemàtica de les substàncies addictives a partir de l’anàlisi del què passa
al seu entorn.

2. Rebre informació general sobre les substàncies addictives d’ús més corrent en aquest període, i especialment de la
composició del tabac, les característiques de les begudes alcohòliques i dels efectes del tabac i de l’alcohol sobre la
salut.

3. Identificar el paper de les pressions socials en la gènesi del comportament humà.

4. Desvetllar els mecanismes pels quals opera la publicitat i la pressió de grup.

5. Anticipar la pressió de grup en l’inici del fumar i de l’experimentació amb altres substàncies.

6. Conèixer la distribució real dels hàbits addictius en la societat.

7. Desvetllar les dificultats reals existents per a trencar una addicció establerta.

8. Desenvolupar habilitats per no cedir a la pressió de grup.

9. Clarificar els propis valors i actituds en relació a les substàncies que poden causar dependència.

10. Definir les seves expectatives de comportament futur.
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CONTINGUTS I METODOLOGIA CORRESPONENTS ALS OBJECTIUS ESMENTATS

Núm. i títol de la sessió

Sessió 1
“Enquesta sobre el tabac,
l’alcohol i les drogues”

Sessió 2
“Informació sobre el tabac i
l’alcohol”

Sessió 3
“Per què de vegades fem el
que fem o fem quelcom
que no volíem fer?”

Sessió 4
“Publicitat. Tabac i begudes
alcohòliques”

Sessió 5
“Difusió real d’addiccions a
la nostra societat. Trencar
una addicció”

Objectius

Sensibilitzar-se envers la
problemàtica de les
substàncies addictives a
partir de l’anàlisi del què
passa al seu entorn.

Rebre informació general
sobre les substàncies
addictives d’ús més corrent
en aquest període, i
especialment de la
composició del tabac, de
les característiques de les
begudes alcohòliques i
dels efectes del tabac i de
l’alcohol sobre la salut.

Identificar el paper de les
pressions socials en la
gènesi del comportament
humà.
Desvetllar els mecanismes
pels quals opera la
publicitat i la pressió de
grup.
Anticipar la pressió de grup
en l’inici del fumar i de
l’experimentació amb altres
substàncies.

Desvetllar els mecanismes
pels quals opera la
publicitat i la pressió de
grup.

Conèixer la distribució real
dels hàbits addictius en la
societat.
Desvetllar les dificultats
reals existents per a trencar
una addicció establerta.

Continguts

Opinions sobre el consum
de tabac i d’alcohol i les
seves conseqüències.
Prevalença de fumadors
Influències socials sobre la
pròpia conducta.
Autoeficàcia i examen de la
pròpia conducta respecte
del tabac, les begudes
alcohòliques i altres
drogues.

Concepte de droga i
dependència.
Informació sobre el
producte: tabac, alcohol i
drogues.
Efectes del tabac i de
l’alcohol sobre la salut.
Tabaquisme passiu.

Pressió de grup per a fumar
o beure alcohol.
Altres experiències de
pressió de grup en
l’adolescència.
Raons per a fumar.
Pressió social i tabaquisme
passiu.

Pressió social i conducta
bevedora.
Tabac, alcohol i mitjans de
comunicació social. La
publicitat sobre el tabac i
l’alcohol.
Pressió exterior per a fumar
i beure alcohol (pares,
amics, publicitat).
Possibilitats de resistir-la.

Prevalença real de
fumadors en la seva
comunitat. Raons dels
fumadors per a fer-ho.
Dificultats dels fumadors
per a trencar una addicció.
Conseqüències físiques,
socials i econòmiques de
fumar.

Metodologia

Enquesta sobre opinions i
conductes relacionades
amb les substàncies
addictives.
Autocorrecció.
Autovaloració i motivació
vers el programa.

Petita conferència sobre
addiccions.
Possible debat posterior.

Veure el vídeo: “Pressió de
grup”.
Models d’identificació.
Debat.

Taller sobre anàlisi
d’anuncis publicitaris en
revistes i mitjans
audiovisuals.
Models d’identificació
Treball en petits grups.
Veure el vídeo “La festa”.
Anàlisi del vídeo.
Debat.

Debat.
Fer i passar una petita
enquesta.
Testimonis.
Treballar en petits grups.
Nou debat posterior.
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CONTINGUTS I METODOLOGIA CORRESPONENTS ALS OBJECTIUS ESMENTATS (Continuació)

Núm. i títol de la sessió

Sessió 6
“Fes-ho!”

Sessió 7
“I tu, ¿què faràs?”

Objectius

Desvetllar els mecanismes
pels quals opera la
publicitat i la pressió de
grup.
Desenvolupar habilitats per
no cedir a la pressió de
grup.

Clarificar els propis valors i
actituds en relació a les
substàncies que poden
causar dependència.
Definir les seves
expectatives de
comportament futur.

Continguts

Avantatges i inconvenients
de fumar.
Tabaquisme passiu i drets
del no-fumador.
Habilitats per identificar la
pressió social i per a refusar
una cigarreta.

Prediccions sobre la
conducta futura quant a
fumar.
Avantatges de no-fumar.
Clarificació individual sobre
fumar.

Metodologia

Testimonis.
Role playing.
Demostració.
Debat final.

Redacció (declaració sobre
la conducta futura quant a
fumar).
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DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS
DEL PROGRAMA

Orientacions per a l’educador

A continuació es presenten les activitats suggerides per al programa, agrupades
en un total de set sessions a impartir a l’aula, més la sessió complementària a
realitzar amb els pares dels alumnes que participen en el programa. Per a cada
sessió es presenten els objectius específics, els continguts i les activitats, juntament
amb orientacions i propostes experimentades en la fase pilot de renovació del
programa. En cada sessió es fa una proposta de temporització de la mateixa.
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Orientacions generals

S’ofereixen a continuació algunes indicacions generals que poden ajudar a la integració d’aquest programa en el currícu-
lum escolar dels alumnes de Secundària.

1. A banda d’altres possibilitats que puguin ser vàlides a alguns centres en particular, es creu que per a una majoria de
centres de Secundària l’espai òptim per a la realització d’aquestes activitats és l’Àrea de Tutoria. Les raons que
justifiquen això són de dos tipus:

a) les característiques d’aquest espai, que pretén sobre tot activitats de formació més relacionades amb les
actituds, valors, habilitats i comportaments dels nois i noies, amb una flexibilitat pel que fa als continguts i
també a una metodologia més diversa;

b) en les noves programacions de l’Educació Secundària Obligatòria, és l’únic espai, fora de les àrees curriculars,
on es troben presents tots els alumnes. Les programacions de les àrees pel que fa als crèdits comuns s’han
vist reduïdes en continguts i hores de classe, pel que és difícil la integració d’aquest programa en una sola àrea
curricular. D’altra banda, desapareixen àrees curriculars com la d’Ètica, on en el passat diferents centres havien
integrat aquestes activitats.

2. S’ofereix un total de 7 sessions a realitzar en 7-9 hores de la programació de l’Àrea de Tutoria, preferiblement de
1r. curs de Secundària, atès que el contingut del programa es centra sobretot en la prevenció de l’inici en el consum
de tabac.

3. El programa s’acompanya d’un quadern de treball o material per a l’alumne, consistent en 14 fitxes de treball per
ajudar l’educador a la necessària reflexió i assumpció per part dels alumnes dels continguts més importants del
programa. En relació amb això, es creu convenient que l’alumne tingui en el quadern un lloc on enregistrar les notes
del treball personal o de grup, que serveixi alhora com a instrument que dóna un fil de continuïtat al seu progrés en
el programa.

4. Es vol emfasitzar la importància de que els principals objectius i finalitats del programa es proposen treballar
simultàniament els tres àmbits de l’aprenentatge, tal com s’esquematitza en la taula següent:

Finalitat Qualitat de l’aprenentatge Domini de l’aprenentatge

ATENCIÓ Selectivitat JO SÉ
COMPRENSIÓ Intel·ligibilitat (Conec)

ACTITUDS Pros i contres JO VULL
INTENCIÓ Normes socials (Desitjo)

CANVI DE CONDUCTA (Im)possibilitats JO FAIG
MANTENIMENT Retroacció, hàbits (Actuo)

(Font: Trimbos-Institut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction)
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PROGRAMA PASE.bcn

(Prevenció de l’abús de substàncies a l’escola)

Esquema de les sessions

Material audiovisual Guia de l’educador Quadern de l’alumne

Sessió 1 FITXA 1
“Enquesta sobre el tabac,
l’alcohol i les drogues”

TRANSPARÈNCIES Sessió 2 FITXES 2 i 3
“Informació sobre
el tabac i l’alcohol”

VIDEO 1 Sessió 3 FITXA 4
“Per què de vegades
fem el que fem o fem
quelcom que no volíem fer?”

VIDEOS 2,3 Sessió 4 FITXES 5 a 7
“Publicitat. Tabac i
begudes alcohòliques”

Sessió 5 FITXES 8 i 9
“Difusió real d’addiccions
a la nostra societat.
Trencar una addicció”

VIDEO 2 Sessió 6 FITXES 10 a 13
“Fes-ho!”

Sessió 7 FITXA 14
“I tu, ¿què faràs?”
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Sessió 1. “Enquesta sobre el tabac,     l’alcohol i les drogues”

Objectius de la sessió

1. Sensibilitzar-se envers la problemàtica de les substàncies addictives a partir de l’anàlisi del què passa al seu entorn.

I més en concret:

– Conèixer que fumar és una addicció i es converteix en un hàbit.
– Conèixer el terme tabaquisme passiu i expressar el què és (inhalar el fum dels altres).
– Identificar el risc inherent al consum de begudes alcohòliques.

Correspondència entre objectius i continguts

Objectius

Sensibilitzar-se envers la problemàtica de les substàncies
addictives a partir de l’anàlisi del què passa al seu entorn

Continguts

Coneixements sobre el tabac i les begudes alcohòliques

Opinions sobre el risc del consum de tabac i d’alcohol sobre la
salut

Influències socials sobre la pròpia conducta

Autoeficàcia i examen de la pròpia conducta respecte del tabac,
les begudes alcohòliques i altres drogues

Què és el tabaquisme passiu?

Identificació de situacions de tabaquisme passiu en el seu
entorn

Organització de la sessió

Activitat suggerida

– Complimentació individual de l’enquesta proporcionada pel programa en la fitxa núm.1 del quadern de l’alumne,
de manera anònima, a la classe

– Autocorrecció pels propis alumnes d’acord amb els criteris també inclosos en el seu quadern

– Valoració col·lectiva i individual dels resultats per part de l’educador

– Resolució de dubtes i clarificació de qüestions que susciten interès

El qüestionari que els alumnes omplen a l’aula no és una eina per a conèixer la problemàtica general de les substàncies
addictives ni per a fer recerca epidemiològica. Constitueix una eina de treball per a l’educador, ja que a més de les
orientacions abans esmentades, les respostes són un punt de referència per a treballar amb dades reals dels alumnes les
diferents activitats a l’aula. El qüestionari, estructurat en blocs, conté preguntes sobre tots els aspectes que es tracten al
llarg del programa.Se
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Estructura del qüestionari:     el qüestionari està estructurat en tres blocs:

1. Coneixements, actituds, opinions i creences;

2. Influències socials: normes subjectives; pressió per fumar; percepció de la conducta de l’entorn (pares, amics,
mestres)

3. Autoeficàcia, intenció de conducta i comportament

Preguntes referents al TABAC

– Coneixements: secció A (preguntes 1 a 6)

– Actituds, opinions, creences: secció B (preguntes 7 a 11)

– Normes subjectives: secció D (preguntes 16 a 20)

– Pressió per fumar: secció E (preguntes 21a 25)

– Percepció del comportament dels altres: secció F (preguntes 26 a 29)

– Autoeficàcia i intenció de conducta: secció C (preguntes 12 a 15; 33)

– Comportament: secció G (preguntes 30 a 32)

D’aquestes preguntes sobre el tabac, n’hi ha que és útil discutir a classe: 6 a 10; 12 a 15 i 33.

Preguntes referents a l’ALCOHOL

– Coneixements: secció H (preguntes 34 a 36)

– Actituds, opinions, creences: secció I (preguntes 37 a 39)

– Comportament: secció J (preguntes 40 a 45)

D’aquestes preguntes sobre l’alcohol, n’hi ha que és útil discutir a classe: 37 a 39.

Preguntes referents a ALTRES DROGUES

– Actituds, opinions, creences: secció K (preguntes 46 i 47)

– Intenció de conducta: secció L (pregunta 50)

– Comportament: secció L (preguntes 48 i 49)

Correcció del qüestionari: els alumnes tenen una pauta al final de l’enquesta per a fer-se una autocorrecció del
qüestionari, el que ajudarà a preservar l’anonimat, sense el control i coneixement per part de l’educador de les seves
respostes.

Valoració dels resultats: és útil que l’alumne pugui tenir una interpretació del que signifiquen les seves puntuacions.
Es tracta d’aprofitar aquestes puntuacions per a sensibilitzar i motivar les sessions del programa que vindran a continuació
Una vegada tots els alumnes hagin fet el seu recompte, l’educador pot donar una valoració d’aquests resultats d’acord
amb aquesta pauta:
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Valorar primer la PUNTUACIÓ TOTAL

<90: convé identificar si alguna de les tres parts (tabac, alcohol, altres drogues) és pitjor que les altres. En qualsevol cas,
una puntuació baixa com aquesta vol dir que el programa PASE.bcn pot ser de molta utilitat per augmentar la informació
sobre les drogues, refermar l’opinió sobre les mateixes i ajustar la conducta a aquestes opinions i coneixements.

90-150: potser que hi quedin alguns dubtes per resoldre, i potser ja ha tingut algun contacte amb aquestes drogues,
sense tenir una opinió ben formada del risc que tenen per a la salut, tant la pròpia com la dels altres, així com per a la
personalitat. El programa servirà per fer front a totes aquestes qüestions.

151-192: la formació inicial sobre les drogues és força valorable. En tractar-se d’un programa amb molts moments
d’intercanvi i discussió amb els companys, és molt interessant que participi i doni la seva opinió als altres. Les sessions 2
i 4 del programa seran útils per completar la informació i la 6 i la 7 per assajar les capacitats de rebuig i mantenir-se com
no consumidor/a.

Valorar el bloc del TABAC

<66: Les seves opinions sobre el tabac requereixen d’aclariments i de noves aportacions de part del programa que ara
comença. És important que hi participi i estigui ben receptiu.

66-98: Algunes de les seves opinions sobre el tabac requereixen de revisió i de més informació. Convé que repassi quines
seccions del qüestionari té més fluixes i quines sessions del programa poden ajudar-li a millorar aquests aspectes.

99-132: Parteix d’unes opinions i actituds sobre el tabac molt favorables a la salut i que permetran que pugui participar
en els debats amb molt profit per als companys del seu grup.

Valorar el bloc de l’ALCOHOL

<17: Les seves actituds i conducta amb l’alcohol a la seva edat són un xic preocupants. Convé estimular-lo a que sigui
ben atent a les sessions del programa que presenten els riscs de l’alcohol en general, i en especial, per als noi i noies
d’aquestes edats.

17-30: Ja té algunes idees sobre el risc de l’alcohol en joves de la seva edat. Malgrat tot, potser el consumeix en alguna
ocasió, pel que cal que conegui millor les característiques d’una droga com aquesta. S’aconsella que pari especial atenció
a les sessions 2 i 4 del programa.

31-40: Les precaucions que pren amb el consum d’alcohol són força adients i potser només cal millorar un xic els
coneixements sobre aquesta substància i el risc que s’associa al seu consum. Convé que revisi també alguna de les seves
opinions i que les comparteixi amb els seus companys i companyes.

Valorar el bloc d’ALTRES DROGUES

<10: Cal que recordi que el risc associat a les drogues està en no ser conscient del perill que suposa el seu consum i no
tenir una opinió ben formada. Es tracta de que aprofiti el programa per informar-se i preguntar tot allò que no conegui
o no entengui, identificant el que desconeix i que pot canviar les seves opinions.

10-16: És possible que el programa pugui ajudar-li a aprendre algunes coses més sobre les drogues no legals, quina és
la causa de que no estiguin legalitzades i com el fet de que una droga sigui legal (tabac, alcohol) no implica que no siguin
perjudicials per a la salut. És important que descobreixi alguns dels interessos que mou el mercat de les drogues.

17-20: La seva informació i opinió sobre el risc associat a l’ús de drogues són força bones. És interessant que pugui compartir
aquestes opinions amb els seus companys i companyes, participant activament en les diverses sessions del programa.Se
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Valorar les diverses SECCIONS

Aquesta tasca pot tenir més sentit, quan el professor ajudi individualment a un/a alumne/a a revisar el seu qüestionari. Per
a cada secció, s’ofereixen tres valoracions, en forma de tres intervals de puntuació. A continuació s’informa de les
sessions del programa que estan relacionades amb cada secció.

a) Primer interval: puntuacions de 12-16,J - 20-24,A - 16-20,B/D/E - 12-16,C/F/G - 10-12,H/I/L - 8,K
Resultat satisfactori. La seva participació en les sessions serà d’utilitat per als companys i companyes.

b) Segon interval: puntuacions de 7-11,J - 12-19,A - 10-15,B/D/E - 8-11,C/F/G - 6-9,H/I/L - 4-7,K
Resultat irregular. Pot millorar i completar algunes de les seves opinions sobre aquesta secció. Cal parar
atenció en cada secció a la sessió amb què està relacionada.

c) Tercer interval: puntuacions de <7,J - <12,A - <10,B/D/E - <8 C/F/G -<6,H/I/L - <4,K
És molt important que aprofiti bé les sessions del programa relacionades amb cada secció, especialment en
aquelles amb una puntuació més deficitària.

Secció A: sessions relacionades 2 i 4 Secció B:     sessions relacionades 3,5 i 7

Secció C: sessions relacionades 6 i 7 Secció D:     sessions relacionades 3,4,5 i 6

Secció E: sessions relacionades 3,4,5 i 6 Secció F:     sessions relacionades 4 i 5

Secció G: : : : : sessions relacionades 6 i 7 Secció H: sessions relacionades 2 i 4

Secció I:     sessions relacionades 2 i 4 Secció J: sessions relacionades 2,4 i 6

Secció K:     sessions relacionades 2 i 4 Secció L:     sessions relacionades 2 i 6

Orientacions finals:     És molt important mantenir una actitud neutral i respectuosa envers les respostes dels escolars. La
majoria de les preguntes no pretenen examinar el nivell d’informació, sinó que exploren les actituds i creences dels nens.
L’anonimat ajuda a mantenir la neutralitat del mestre i la sinceritat dels escolars.

Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball.

5’-25’ Es demana a la classe que contesti l’enquesta Fitxa núm.1 del quadern

30’-10’ Una vegada contestada l’enquesta, els alumnes procedeixen Orientacions per a la correcció
a corregir-la (és preferible que els que acabin el qüestionari del quadern de l’alumne
abans, comencin l’autocorrecció per a no molestar als que
no hagin acabat)

40’-10’ Valoració dels resultats d’acord amb les pautes que figuren Pissarra
en la guia didàctica.

50’-5’ Atendre els dubtes i aclariments

55’ Resum
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Sessió 2. “Informació sobre el tabac i l’alcohol”

Objectius de la sessió

1. Rebre informació general sobre les substàncies addictives d’ús més corrent en aquest període, i especialment de la
composició del tabac, de les característiques de les begudes alcohòliques i dels efectes del tabac i de l’alcohol sobre
la salut.

I més en concret:

– Conèixer els conceptes de droga, dependència (física i psíquica) i tolerància.
– Conèixer les substàncies tòxiques contingudes en les cigarretes (com a mínim, el monòxid de carboni, la

nicotina i els quitrans).
– Conèixer les principals begudes alcohòliques.
– Conèixer el concepte de grau alcohòlic.
– Adonar-se que el tabac provoca danys en la seva salut (conseqüències a llarg termini com el càncer de pulmó,

la cardiopatia coronària…).
– Conèixer la relació entre substàncies tòxiques i conseqüències sobre el cos humà (a curt termini: irritació dels

ulls, tos…).
– Adonar-se que no fumar és l’únic camí per escapar del risc de fumar (estadístiques de mortalitat atribuïble al

tabac…).
– Establir la relació entre consum d’alcohol i els efectes sobre l’organisme i el comportament

Correspondència entre objectius i continguts

Objectius

Rebre informació general sobre les substàncies addictives
d’ús més corrent en aquest període, i especialment de la
composició del tabac, de les característiques de les begudes
alcohòliques i dels efectes del tabac i de l’alcohol sobre la
salut.

Continguts

Conceptes de droga, dependència (física i psíquica) i tolerància

Components del tabac

Característiques de les begudes alcohòliques

Grau alcohòlic

Efectes del tabac sobre la salut:
- a llarg termini;
- a curt termini (emfasitzar aquests).

Què causa cada component del tabac sobre el cos humà?

Conseqüències del tabac sobre els fumadors passius

Dades intel·ligibles sobre la mortalitat atribuïble al tabac i la
influència del tabac sobre l’expectativa de vida de la seva
comunitat

Efectes de l’alcohol sobre l’organisme i el comportament

Borratxera i alcoholisme

La marihuana i el risc del seu úsSe
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Organització de la sessió

Activitat suggerida

– Xerrada d’acord amb les orientacions que s’adjunten i amb la temporització que també s’aconsella

– Torn de preguntes

– Petit debat, en el que es vegi possible i convenient

Definició de droga

És qualsevol substància que, introduïda a l’organisme, és capaç de modificar-ne les funcions. En un sentit ampli, seria
droga qualsevol medicament, per exemple. Quan parlem de drogues ens referim, però, només a aquelles que anomenem
psicotropes, és a dir: a les que produeixen modificacions de l’estat psíquic de l’individu i que són susceptibles de causar
dependència, si es consumeixen repetidament. Aquest estat de dependència rep el nom de drogodependència,
drogaaddicció o toxicomania (encara que l’OMS no recomana la utilització d’aquest darrer terme).

Definició de drogodependència

És el resultat de la relació entre la persona que consumeix una droga i la droga mateixa. Aquesta relació origina en el
subjecte la necessitat de continuar consumint la substància amb la intenció de fruir-ne els efectes (dependència psíqui-
ca). Amb algunes drogues, i després d’un ús repetit, poden aparèixer, en interrompre el consum, molèsties físiques
(manifestació de la dependència física) que desapareixen en reiniciar el consum.

Aquesta drogodependència no es limita a les qüestions referides al món de la droga, ja que també actua modificant tot
el psiquisme de l’individu i les seves relacions amb els altres.

Definició de dependència psíquica

És aquella necessitat creada a través del contacte amb la droga i que porta a cercar compulsivament els efectes que ella
produeix. La consecució i consum de la droga esdevé, doncs, una conducta prioritària, desplaçant qualsevol activitat o
centre d’interès que abans hagués estat important per a l’individu. Si s’interromp durant un temps el seu consum, és
precisament aquesta dependència la que pot impulsar l’individu a reiniciar-ne l’ús, amb la quimèrica il·lusió de recrear
l’estat psicològic pretesament ideal que s’havia aconseguit amb l’ús de la droga. La dependència psíquica és la que
roman latent fins i tot en l’individu desintoxicat i explica la necessitat dels tractaments de deshabituació.

Definició de dependència física

Segons quines drogues, després d’un període de consum continuat, provoquen dins l’organisme uns canvis que són el
resultat de l’adaptació d’aquest a la nova situació creada per la presència en ell de la substància. La interrupció del
consum habitual ocasiona una sèrie de trastorns físics que varien d’intensitat segons el tipus de droga, la importància del
consum habitual i l’estat de l’organisme, i que constitueixen allò que s’ha anomenat la síndrome d’abstinència (en
l’argot dels heroïnòmans denominat “mono”; en el cas dels alcohòlics, pot oscil·lar entre un petit tremolor de les mans
i quadres amb perill vital com el delirium tremens).

Aquest quadre d’abstinència cedeix immediatament amb l’administració de la droga habitualment consumida o d’una
determinada medicació. Desapareguts totalment els símptomes d’abstinència, al cap d’uns dies (o com a molt unes setmanes),
l’organisme ha tornat a la normalitat. Per tant, no és la dependència física la que obliga l’individu a tornar a la droga. Se
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Definició de tolerància

Estat d’adaptació de l’organisme al consum habitual d’una droga, caracteritzat per la disminució de la resposta a la
mateixa quantitat de droga o per la necessitat d’una dosi més alta per a provocar el mateix efecte farmacodinàmic; és a
dir, la necessitat d’administrar-se més quantitat de droga per tal de continuar sentint els mateixos efectes. La raó d’aquest
fet és que la droga es metabolitza cada vegada més ràpidament, en haver-se modificat la resposta de l’organisme a la
seva presència.

Aquesta tolerància no és, però, il·limitada (existeixen dosis mortals) i és variable per als diferents efectes de la mateixa
droga.

Classificació de les drogues

Hi ha moltes possibles classificacions de les substàncies anomenades drogues. Entre d’altres, segons els seus efectes
sobre el sistema nerviós o segons l’acceptació dintre de la societat (sociològica).

1. Segons els efectes que exerceixen les drogues sobre el Sistema Nerviós Central, es classifiquen en:

Drogues depressores
– Opiacis (heroïna, metadona, codeïna, etc.)
– Barbitúrics
– Tranquil·litzants
– Alcohol
– Inhalants (pegaments, dissolvents, etc.)

Drogues estimulants
– Coca i Cocaïna
– Tabac
– Cafeïna (cafè, te, coles, etc.)
– Amfetamines i derivats

Drogues al·lucinògenes
– Cànem (haixix) i derivats
– Compostos sintètics
– L.S.D.
– Peiot i Mescalina

2. Per la situació sociològica, es classifiquen en:

– Drogues d’ús institucionalitzat o de producció i venda legal (alcohol, tabac, cafeïna i medicaments).
– Drogues d’ús no institucionalitzat o de producció i comerç il·legal (cànnabis i derivats, cocaïna, heroïna,

LSD, etc).

En relació als joves i l’alcohol i el tabac, la Llei 10/91 del Parlament de Catalunya sobre prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden generar dependència diu que:

1. Pel que fa al tabac, és prohibida:

– la venda a menors d’edat de productes destinats a ser fumats, inhalats, xuclats o mastegats constituïts per
tabac.

– la venda a menors d’edat de productes que imiten el consum de tabac o que indueixen a l’hàbit de fumar i són
nocius per a la salut.Se
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– la publicitat de tabac en publicacions, principalment adreçades a menors d’edat, i també la participació de
menors d’edat en la confecció d’anuncis publicitaris que promoguin la venda d’aquests productes.

2. Pel que fa a l’alcohol, no és permès:

– ni l’oferiment ni el tast de begudes alcohòliques a menors d’edat en les visites als centres de producció,
elaboració i distribució d’aquestes begudes.

– vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica a menors de 16 anys.
– vendre ni subministrar begudes alcohòliques de més de 23 graus a menors d’edat (menors de 18 anys).
– entre les 12 de la nit i les 6 de la matinada, vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica a menors

d’edat (menors de 18 anys).

El tabaquisme passiu

– El tabaquisme passiu consisteix en respirar el fum del tabac d’un altre. Només el 15% del fum d’una cigarreta
és inhalada pel fumador; la resta passa a l’aire circumdant i la resta que l’envolten pot respirar-la.

– Una millor ventilació no és una resposta al tabaquisme passiu perquè els gasos que fan mal en el fum de tabac
(aproximadament 91,8% dels ingredients del fum de tabac) no són totalment recanviats per l’augment de la
ventilació. Aquests gasos inclouen monòxid de carboni, el gas verinós que es troba també en el fum dels cotxes.

– El fum de tabac ambiental té un risc significatiu per als nadons. Els nens exposats al fum de tabac són més
susceptibles de desenvolupar problemes respiratoris que els adults.

– Un ambient ple de fum de tabac és un risc per als que tenen que treballar i relacionar-se en ell. Es considera
que àrees de no-fumadors separades dintre de la mateixa habitació on hi ha fumadors és una protecció
inadequada per als riscs del fum del tabac ambiental.

– Gran part del tabaquisme a les escoles té lloc en habitacions molt concorregudes. Això pot ser una raó de poc
confort i d’una gran contribució al nivell d’aire interior contaminat.

– Es considera que respirar el fum de tabac ambiental és tan perillós com lla inhalació de les partícules d’asbest
dels materials de la construcció.

– Les persones amb problemes respiratoris, al·lèrgies i trastorns cardíacs poden afectar-se molt per l’exposició al
fum del tabac.

– Respirar el fum de tabac d’altres persones pot causar en l’actualitat trastorns ben diversos, que inclouen la
irritació nasal, faríngia i toràcica, dificultats respiratòries, tos, mal de cap, nàusees i àdhuc manca de concentració.

Quadres-Resum dels efectes d’algunes drogues d’ús freqüent a curt i llarg termini

1. Alcohol

A curt termini

A llarg termini

Efectes sobre l’organisme

- Irritació de la mucosa gàstrica.

- Trastorns de la visió, dels reflexos, de l’equilibri,
del pensament, de la parla (en dosis altes).

- Intoxicació aguda: embriaguesa, agitació, risc de
mort per aturada respiratòria.

- Psicosis, encefalopaties, gastropaties, hepatopa-
ties, pancreatopaties, polineuritis, miocardiopa-
ties.

- Dependència física (tolerància i síndrome d’absti-
nència)

Efectes sobre el comportament

- Desinhibició sobretot quant a relacions socials.

- Sensació d’eufòria.

- Disminució de l’habilitat per conduir.

- Augment de la possibilitat d’accidents

- Possibilitat d’actes violents

- Disminució del rendiment laboral

- Pertorbació de les relacions socials i familiars,
agressivitat, irritabilitat.

- Exhibicionisme

- Creixement del percentatge de suïcidis Se
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Altres qüestions d’interès sobre el tabac

– Els motius pels quals hom comença a fumar són variats (els amics, fer-se gran…). Només hi ha un motiu per
continuar amb aquest hàbit poc saludable: no poder deixar-ho, per la dependència. Dos de cada tres adults fumadors
a Barcelona diuen que voldrien deixar de fumar.

– La indústria tabaquera té importants beneficis per la venda del tabac, el qual costa molts diners a la resta de la
societat pels problemes sanitaris que causa. Aquesta indústria és l’única interessada a mantenir aquest hàbit, i per
això utilitza el poder de la publicitat.

– Al tercer món grans superfícies de terra es dediquen al cultiu de tabac per les multinacionals en lloc de produir
aliments per a la població.

– Valorar destinar els diners llençats en tabac a alguna altra activitat o finalitat, a nivell social o a nivell personal/
familiar.

– Recomanar als alumnes no fumar.

2. Tabac1

A curt termini

A llarg termini

Efectes sobre l’organisme

- Augment del ritme cardíac i de la pressió arterial.

- Intoxicació aguda: tos, faringitis, mal de cap.

- Disminució de la memòria, mal de cap

- Fatiga, bronquitis, enfisema pulmonar

- Càncer de pulmó, de boca i de laringe i altres.

- Malalties cardiovasculars

- Disminució del rendiment esportiu

- Dependència física, amb la corresponent síndro-
me d’abstinència

Efectes sobre el comportament

- Desinhibició sobretot quant a relacions socials.

- S’inicia un aprenentatge que comença amb el
consum ocasional i que augmenta progressiva-
ment en freqüència.

- Dependència psíquica

- Manifestacions del comportament derivades de
l’abstinència (irritabilitat, ansietat, etc.)

3. Cannabis

A curt termini

A llarg termini

Efectes sobre l’organisme

- Augment de les pulsacions cardíaques

- Envermelliment dels ulls

- Disminució de la força muscular

- Distorsió de les percepcions

- Dificultats de coordinació psicomotriu

- Intoxicació aguda: idees, paranoides, il·lusions,
deliris, despersonalització, confusió, inquietud,
excitació

- Possibles alteracions cromosòmiques

- Alteració de la resposta immunitària

- Efectes similars als produïts pel tabac (bronqui-
tis)

- Poca dependència física

Efectes sobre el comportament

- En dosis petites: sensació d’alegria o eufòria
amb tendència a parlar o riure, seguida de
somnolència

- En dosis altes: alteració de la percepció, confusió
mental i ansietat

- Es pot desfermar un brot psicòtic en subjectes
predisposats

- Produeix dependència psíquica moderada

- Debilitament progressiu de la memòria

- Manca d’interès general (síndrome de desmo-
tivació)

1El fum del tabac és especialment perjudicial per a dones embarassades i afecta també els fumadors passius.
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Més sobre l’alcohol

– El consum moderat d’alcohol és un fet habitual al nostre país perquè està molt acceptat. El consum moderat no
resulta, en general, perjudicial per a l’organisme, excepte per a les dones embarassades (perillós perquè arriba al
fetus), els nens i menors de 16 anys o quan es prenen alguns medicaments.

– El consum abusiu pot ser diari (beure massa cada dia, que a la llarga provocarà l’alcoholisme) o pot ser esporàdic (la
borratxera). Els resultats són diferents en cada cas:

– alcoholisme: malalties del fetge, estómac, problemes familiars, econòmica, laborals…
– borratxera: perill d’accidents de trànsit, ressaca, hepatitis…

– Espanya és un país productor de begudes alcohòliques, amb molts diners entorn d’aquesta indústria. Al nostre país
hi ha tendències contradictòries: uns lluiten per reduir el consum, però altres lluiten per augmentar-lo. Per a la
societat és una càrrega molt pesada econòmicament; als que treuen diners de l’alcohol els interessa el negoci.

– Grams d’alcohol pur d’algunes begudes alcohòliques: molt sovint s’ignora quina és la quantitat d’alcohol
pur que s’ingereix en prendre una beguda alcohòlica. De fet, es té present la graduació d’una beguda i la quantitat
de beguda es veurà que, malgrat que hi ha begudes més fortes que altres, el contingut d’alcohol d’una mitjana de
cervesa és molt semblant al d’una copa de conyac. Totes les begudes que porten alcohol han de portar escrita en
l’envàs la seva concentració o graduació alcohòlica. Per saber els grams d’alcohol pur d’una beguda podem fer
servir la següent fórmula:

volum ingerit x graduació x 0,8
100

(0,8 correspon a la densitat de l’alcohol)

– CERVESA: mitjana = 15 grams d’alcohol pur; VI: got petit = 12 grams d’alcohol pur; XERÈS: copa = 14
grams d’alcohol pur; CAVA o XAMPANY: copa = 12 grams d’alcohol pur; VERMUT = 14 grams d’alcohol
pur; COPA LICOR (conyac…) = 18 grams d’alcohol pur; COMBINAT (gin tonic…) = 18 grams d’alcohol pur

– Recomanar als alumnes no prendre begudes alcohòliques o fer-ho només en moments molt especials com festes i
celebracions i en poca quantitat.

I algunes coses més sobre la marihuana

– Es fuma com el tabac. El perill d’aquesta substància, a banda de la seva problemàtica intrínseca (veure efectes propis
del cannabis en la pàgina anterior), ve agreujat pel fet que a la nostra societat és una droga de venda     il·legal, i per
tant està lligada sovint al món de la delinqüència.

– Hi ha molts interessos econòmics per mantenir i encara augmentar el consum d’aquesta substància per part de qui
en treu diners (traficants, màfies…).

Totes tres substàncies, l’alcohol, el tabac i la marihuana indueixen més o menys tolerància i
dependència en els individus consumidors

Fitxes 2 i 3 del quadern de l’alumne

La fitxa núm.2 conté una petita síntesi dels principals efectes del tabac i de l’alcohol sobre la salut i a continuació algunes
preguntes sobre el contingut de la sessió. S’aconsella indicar als alumnes que contestin aquestes preguntes a casa entre
la sessió 2 que ara acaba i la 3ª, que serà la propera. Es poden emprar alguns minuts a l’inici de la propera, per veure si
els alumnes han tingut algun problema en respondre-la.
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La fitxa núm.3 és un fitxa senzilla per a que els alumnes coneguin des del principi del programa que els fumadors són una
minoria en relació amb els no-fumadors, i que no és veritat la seva percepció de que tothom fuma. Es pot indicar als
alumnes també que complimentin la fitxa a casa i comentar-la a l’inici de la propera sessió, i recordar-la quan s’arribi a la
sessió 5.

Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball.

5’-5’ Es demana a la classe que digui el nom de substàncies Participació/Pissarra/
considerades drogues (tant les legals com les il·legals). Transparència amb llista

10’-12’ Els alumnes han de dir què entenen per droga. Pissarra/
El professor anota les aportacions i les compara amb la Transparència amb definicions
definició de l’OMS (veure text anterior).

22’-8’ Característiques comuns. El professor explica els conceptes de Fotocòpies o transparències
dependència, tolerància, ús i abús (veure text anterior).

30’-15’ El professor explica que centrarà la informació en les substàncies Participació/Pissarra/
més utilitzades: tabac, alcohol i marihuana. Fotocòpies
A continuació descriu els aspectes més rellevants lligats a l’ús
de les mateixes i el seu efecte sobre la salut.

45’-5’ El professor pregunta: què fa la societat per protegir-se? Exposició
Dicta normes per protegir els individus més joves.
Fa il·legal el comerç d’algunes substàncies per dificultar-lo.
Regula l’ús de les substàncies de comerç legal.
Prohibeix la venda d’altres.

50’ Resum

Nota: Cal que l’educador recordi als alumnes, al final de la sessió, que emplenin les fitxes 2 i 3, a casa, abans de la
propera sessió.

Se
ss

ió
 2

: 
In

fo
rm

ac
ió

 s
o

b
re

 e
l 

ta
b

ac
 i

 l
’a

lc
o

h
o

l

4



25

Sessió 3. “Per què de vegades fem el que fem o fem quelcom
que no volíem fer?”

Objectius

1. Identificar el paper de les pressions socials en la gènesi del comportament humà.

I més en concret:

– Conèixer el mecanisme general de la pressió social (i de les normes).
– Reconèixer una situació de tabaquisme passiu.

2. Desvetllar els mecanismes pels quals opera la publicitat i la pressió de grup.

I més en concret:

– Reconèixer la influència directa i indirecta de la pressió dels amics.
– Adonar-se que no han d’acceptar ser exposats al fum dels altres.

3. Anticipar la pressió de grup en l’inici del fumar i de l’experimentació amb altres substàncies.

I més en concret:

– Captar les raons més comuns per les quals els adolescents comencen a fumar quan estan amb amics (pertanyent
a un grup…).

Correspondència entre objectius i continguts

Objectius

Identificar el paper de les pressions socials en la gènesi del
comportament humà.

Desvetllar els mecanismes pels quals opera  la publicitat i la
pressió de grup.

Anticipar la pressió de grup en l’inici del fumar i de
l’experimentació amb altres substàncies.

Continguts

Pressió de grup per a fumar o beure alcohol

Altres experiències de pressió de grup en l’adolescència

Habilitats per a reconèixer les situacions de pressió social

Pressió dels amics en l’oferiment d’una cigarreta

Assertivitat i exposició al fum del tabac

Raons per a fumar
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Organització de la sessió

Activitat suggerida

– Visió del vídeo “Presión de grupo y toma de decisiones” (durada 18 minuts), proporcionat pel Centre de Recursos
Pedagògics

– Debat posterior

L’activitat començarà amb la projecció del vídeo “Presión de grupo y toma de decisiones” del Grup Igia (Barcelo-
na,1986). Es tracta d’un vídeo d’uns 18 minuts de durada, amb imatges tipus còmic sobre diverses situacions de pressió
de grup relacionades amb les activitats d’un grup de joves que toquen en un grup musical.

Immediatament després s’iniciarà un debat. Per a millorar la qualitat del debat, és útil que els alumnes reflexionin en
silenci, individualment, sobre el que acaben de veure. A tal efecte, es proposa que els alumnes omplin la fitxa núm.4
del seu quadern. Una vegada emplenada la fitxa, serà més fàcil que els alumnes puguin participar en el debat.

El professor ha de moderar el debat entorn a la pressió de grup, directa o indirecta, que condiciona la conducta de les
persones. Com exemples poden utilitzar-se les modes en el vestir, anar a un concert de música, estar morenos, consumir
tabac i begudes alcohòliques…

Es vol generar un debat a l’aula, i fora d’ella, sobre les influències a l’hora de decidir la nostra conducta. Per això es creu
que, un cop acceptat que el vídeo presenta situacions reals, pot iniciar-se el diàleg amb preguntes com les següents:

1. Identificar en el vídeo situacions que exemplifiquin la pressió de grup, alguna situació on es plantegi prendre una
postura: a la sortida de l’assaig, en demanar begudes en el bar…

2. Preguntar als alumnes exemples de situacions viscudes de pressió de grup: si algú ha viscut alguna situació semblant
a les presentades i què va passar.

3. Insistir en com va reaccionar en aquelles situacions i si creu que hauria d’haver reaccionat de forma diferent.

4. Quina opinió ha de predominar: la del grup o la de l’individu ?

Interessa destacar que per a determinades opcions és apropiat adaptar-se a l’opinió del grup (anar al cinema o situacions
en que cal prendre una decisió en comú…), però en altres temes que considerem importants o per als quals tenim
conviccions sòlides hem de refermar la nostra posició personal. Convé identificar situacions en les quals sense voler fer o
dir alguna cosa s’acaba fent-la, aparentment per pròpia voluntat, però en realitat a disgust i pressionat per l’entorn. Ens
referim a situacions en les quals hom fa quelcom per ser com els altres o per destacar, però que de fet fan por, fan sentir-
se malament o no s’hi està d’acord.

S’ha de constatar que és la pressió de grup la que ens incita a actuar, aparentment de manera lliure, en contra de les
nostres conviccions. Com a exemples poden servir: una colla de nens burlant-se d’una persona, un grup d’amics fent el
brètol tots junts, provar una cigarreta que ens ofereixen dos amics… Reflexionar sobre perquè s’actua en contra del que
hom pensa i què fer en el futur en situacions similars.

Interessa remarcar que no és adult qui fa el mateix que els adults (conducta d’imitació com els micos), sinó que ser adult
és decidir per si mateix la pròpia conducta després de valorar els pros i els contres.

Finalment, si hi ha temps, es pot demanar als alumnes que escenifiquin algunes situacions de pressió de grup relacionades
amb el consum de tabac o d’alcohol.

És útil agafar situacions reals de tabaquisme passiu, de les que segur que els alumnes poden ja tenir experiència i que, a
més, serveixen per a augmentar més la consciència de no-fumador.
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Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

0’-10’ Revisió de les fitxes 2 i 3. Quadern de l’alumne
Presentació dels objectius i metodologia de treball.

10’-18’ Es fa la projecció del vídeo “Presión de grupo y toma de decisiones”. Vídeo

28’-10’ Els alumnes treballen en el seu quadern sobre el que acaben Fitxa núm.4
de veure. Quadern de l’alumne

38’-15’ Comença el debat a partir del que han escrit. Participació

53’-5’ El professor fa un breu resum del que s’ha dit. Pissarra

(Només en els casos que el grup sigui molt participatiu i es disposi de temps, es poden emprar alguns minuts al final per
a fer alguna escenificació relacionada amb la pressió de grup, tal com s’ha comentat en les orientacions del desenvolupament
de la sessió)

Nota:     Al final de la sessió, i abans d’acomiadar als alumnes, se’ls demanarà que, de cara al treball de la sessió següent,
reuneixin anuncis publicitaris relacionats amb el tabac i l’alcohol dels elements de premsa al seu abast (el més útil i senzill
poden ser els setmanaris que publiquen els diaris en diumenge).
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Sessió 4. “Publicitat. Tabac i begudes alcohòliques”

Objectius de la sessió

1. Desvetllar els mecanismes pels quals opera la publicitat i la pressió de grup.

2. Identificar que l’objectiu principal de la publicitat és augmentar les vendes influint sobre els hàbits de consum de les
persones.

I més en concret:

– Identificar els temes més comuns que la publicitat utilitza per pressionar als escolars a esdevenir fumadors
(aventura, bon humor, fer amics, tenir bon aspecte…).

– Reconèixer la influència de la publicitat sobre el tabac.

3. Identificar les tècniques utilitzades per la publicitat i que el missatge publicitari pot ser cert o enganyós i fals.

I més en concret:

– Identifiquin els motius per als quals la publicitat sobre el tabac és utilitzada (per a influenciar-me a mi; ells
volen que jo fumi i jo no vull ser fumador!).

4. Identificar la pressió externa (companys, publicitat, família) com a origen principal de l’inici d’aquests hàbits, i la
possibilitat de resistir-la.

Correspondència entre objectius i continguts

Objectius

Desvetllar els mecanismes pels quals opera la publicitat i la
pressió de grup.

Identificar que l’objectiu principal de la publicitat és
augmentar les vendes influint sobre els hàbits de consum
de les persones.

Identificar les tècniques utilitzades per la publicitat i que el
missatge publicitari pot ser cert o enganyós i fals.

Identificar la pressió externa (companys, publicitat, família)
com a origen principal de l’inici d’aquests hàbits, i la possibi-
litat de resistir-la.

Continguts

Tabac, alcohol i mitjans de comunicació social

La publicitat sobre el tabac i l’alcohol

Pressió exterior per a fumar o beure alcohol (pares, amics,
publicitat)

Possibilitats de resistir-la
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Organització de la sessió

Es proposa dividir aquesta sessió en dues classes d’una hora cadascuna.

Proposta per a la 1a classe (1h.). Activitat suggerida:

– Taller sobre publicitat     (observació i anàlisi de missatges publicitaris)

– Debat posterior

S’introduirà la sessió amb un comentari breu sobre la publicitat. Es remarcarà que la publicitat fa servir les tècniques de
comunicació de masses, així com la influència que té sobre la conducta humana.

A continuació, començarà el petit taller sobre anuncis publicitaris, amb la finalitat que els alumnes facin una descoberta
dels principals recursos que utilitza la publicitat per influir sobre la nostra conducta. Al final de la sessió anterior s’haurà
demanat als alumnes que reuneixin anuncis publicitaris dels elements de premsa al seu abast (el més útil i senzill poden
ser els setmanaris que publiquen els diaris en diumenge). Un cop reunits els anuncis, es procedirà a l’anàlisi dels anuncis,
distribuint als alumnes en petits grups de treball.

La fitxa núm.5     del quadern de l’alumne servirà com eina per a pautar el treball. S’aconsella que els alumnes treballin
d’una forma sistemàtica, analitzant un anunci en concret. L’anunci a anàlisi pot ser el mateix per a tots (per exemple,
retroprojectant-lo i demanant als alumnes que segueixin la pauta de la fitxa) o que cada alumne treballi sobre un dels que
hagi recollit a casa. Probablement, el millor és que primer es treballi individualment o en petits grups amb un en concret
i que després a classe es comenti un d’entre tots. En tots els casos, els alumnes es guiaran per les instruccions de la fitxa:

1. Com apareix el producte (nom, lloc que ocupa, mida, color…)

2. Objectes i persones que apareixen en l’anunci (edat, sexe, forma de vestir, estat d’ànim…)

3. Apareixen dones, homes, nens, joves? (quin és el seu paper?)

4. Situació que presenta l’anunci (descriu-la, identificant la relació entre els personatges i objectes)

5. Altres aspectes (color, muntatge, objectes, accessoris…)

6. Emocions i sensacions que tracta de provocar (relaxament, diversió, emoció, conflicte, erotisme, luxe…)

7. Tipus de públic a que va adreçat l’anunci

8. Reclam, atractiu o motivació de la imatge per al públic al que s’adreça

9. Text o eslògan que utilitza com a missatge (classifica’l: èxit, seguretat, felicitat, aventura, poder…)

10. Altres

Una altra possibilitat és la construcció d’una estadística sobre la freqüència de determinats anuncis de productes (detergents,
automòbils, begudes alcohòliques) en els mitjans de comunicació. Cada alumne pot aconseguir una publicació escrita
(revista) i tabular la freqüència d’anuncis relatius als productes mencionats o d’altres. Finalment hom pot construir un
mural amb les dades de tots els alumnes, que pot penjar-se a l’aula. Pot distingir-se el que s’anuncia en diferents canals
de comunicació: revistes per a joves, del “cor”, d’informació general…

Posteriorment, es realitzarà un debat obert a tota la classe, on els diferents grups aniran aportant els elements de la seva
anàlisi. Per aquest moment, s’aconsella, tal com s’ha dit anteriorment, fer una retroprojecció d’un anunci que hagin
analitzat tots els grups i que es pot projectar, mentre es fa la posta en comú del treball fet per tots els grups al respecte
del mateix.
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En aquest moment, l’educador tindrà present el tractament dels següents aspectes:

1. Ha de remarcar-se que si hi ha publicitat és perquè modifica la nostra conducta.

2. Comprovar com la publicitat associa determinants productes amb missatges prefabricats:
– automòbils: poder, èxit, aventura, sensació de llibertat.
– detergents: enveja de les veïnes, estimació de la família.
– begudes alcohòliques: diversió, festa, alegria, èxit amb l’altre sexe.

3. Ha de remarcar-se que sovint la publicitat ens provoca a realitzar determinada conducta.

Proposta per a la 2a classe (1h.). Activitat suggerida

– Visió del vídeo “La festa” (durada 25 minuts) proporcionat pel Centre de Recursos Pedagògics

– Debat posterior

El Programa ofereix en aquest moment un recurs audiovisual, el vídeo “La festa” de l’Institut Municipal de la Salut
(Ajuntament de Barcelona, 1998). Es tracta d’un recurs per a reforçar i assentar molts dels continguts introduïts fins
aquest moment, tant pel que fa a coneixements, conscienciació i aplicació personal dels continguts, actituds i enfortiment
de l’autoeficàcia. Per treballar a fons el vídeo, és convenient llegir la guia didàctica pròpia que té “La festa”.

Aquesta videoguia té una segona part després dels primers 15 minuts de la petita història sobre la festa, consistent en un
total de sis temes o unitats, per a les quals se seleccionen les imatges al·lusives, es formulen unes preguntes i s’aporten
unes quantes dades. D’entre aquestes unitats, a banda que si el grup estès interessat podrien tractar-se totes, el Programa
en selecciona dues corresponents a les fitxes 6 i 7 del quadern de l’alumne.

La fitxa núm.6     pren el tema “El tabac i l’alcohol, són drogues?”. Malgrat que ja s’ha traspassat la meitat del programa
i s’han abordat els aspectes informatius, l’educador/a podrà comprovar com encara alguns alumnes mostren resistències
per considerar el tabac i l’alcohol com a drogues. Existeix una creença social que allò que està permès per la llei no és
dolent, i en aquest sentit el fet que el consum de tabac i de begudes alcohòliques estigui integrat i afecti a persones
properes (pares, avis i altres familiars, mestres, companys…) tramet la idea que són substàncies que fan mal a la salut,
però que no són drogues. Per aquest motiu, ara és un bon moment per tornar a aquesta qüestió.

El debat en aquest cas ha de precedir-se d’un breu moment per a que els alumnes contestin en el seu quadern a aquestes
dues qüestions:

1. Esmenta dues escenes del vídeo que justifiquin que el tabac i l’alcohol són drogues, i per tant on es pugui copsar el
concepte de dependència o addicció que s’hi vincula;

2. És necessari l’alcohol per animar-se? Quin és el missatge del vídeo al respecte? Quina és la teva opinió? Aquesta
qüestió permetrà reflexionar sobre el risc de prendre una substància buscant uns efectes determinats, que poden
acabar menant a la dependència.

Una vegada els alumnes contestin a aquestes preguntes, convé que intercanviïn les seves respostes. Finalment, es
recomana que els alumnes facin síntesi del més important del que s’hagi dit en el debat.

La fitxa núm.7 versa sobre la qüestió “Fumar fa ser més gran?”, una de les raons més comunament argüides pels
escolars per començar a fumar. Es pretén fer un treball de desmitificació d’aquesta falsa creença. A aquest efecte, la fitxa
demana a l’alumne que recordi dos moments del vídeo i en prengui nota en el seu quadern:

1. Recorda l’escena en la qual en Pere parla de com el tabac “ajuda” a ser més gran. On es produeix l’escena? Què li
diu a en Joan? Fes un resum del què li diu.

2. Igualment, què comenten les noies entre elles al respecte del tabac i l’aparença sobre l’edat? Què diuen, al respecte,
sobre els nois? Procura escriure les seves paraules.Se
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Fet això i abans d’anar al debat, convé que l’alumne posi en clar la seva opinió: Quina és la teva opinió sobre l’afirmació
de que fumar fa ser més gran i ajuda a ser més adult?

A partir d’aquí, cal que contrastin les seves opinions amb les dels seus companys en el debat, comunicant la seva que
acaben d’escriure i escoltant amb atenció les dels altres. La fitxa reserva un lloc per a que, acabat el debat mostrin el seu
d’acord o desacord amb el fet de que fumar no fa ser més gran, justificant-lo en el quadern.

L’educador ha de saber que existeix també un altre vídeo per treballar sobre aspectes relacionats amb els efectes del tabac,
la pressió de la publicitat i les possibilitats de resistir-la. És el vídeo “Atracción fatal” del Ministerio de Sanidad y
Consumo (Barcelona,1992).

La sessió, tal com s’indica en la temporització, està pensada per a ser distribuïda en dues parts, una sobre cadascun dels
temes i fitxes que s’acaben d’esmentar. Malgrat tot, és possible que, en el cas dels grups més participatius, un sol tema
doni per a tota l’hora recomanada. En tal cas, és millor treballar a fons un dels temes.

Algunes idees que cal tenir present també en el debat posterior del vídeo són:

– La pressió que exerceix el grup d’amics i els hàbits familiars per a començar a fumar o per a beure alcohol.

– Recomanem parlar dels interessos empresarials de la publicitat que comercien i treuen grans beneficis econòmics a
costa de la salut dels escolars i de la resta de la població tot iniciant-los a consumir més substància. És únicament
l’afany de lucre de les indústries tabaqueres i alcoholeres que impulsa el seu consum. A destacar la fal·làcia publicitària
que associa el tabac i les begudes alcohòliques amb els esports, l’alegria o l’èxit sexual.

– La lluita per la conservació de la natura ha de començar pel propi cos, per tant és millor no fumar, beure poc alcohol
i fer esport.

– Com s’assenyala en el vídeo “La festa”, encoratjar als alumnes (“sigues valent!, sigues valenta!”) a no deixar-se
enganyar, a no deixar-se enganxar.

Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

1ª hora

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball

5’-5’ Primeres consideracions sobre la publicitat i la seva influència Pissarra
sobre la conducta humana

10’-20’ Treball individual o en grups sobre els anuncis publicitaris Fitxa núm.5
Quadern de l’alumne

30’-20’ Debat i comentari a classe d’un anunci amb les pautes Participació/Pissarra/
de la fitxa del quadern Retroprojecció

50’ Resum
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Nota: al final de la sessió s’avisarà de la tasca a fer fins a la propera sessió del programa, que versarà sobre estimacions
reals del problema del tabaquisme entre joves i adults propers.

El programa ofereix a aquest respecte un model d’enquesta ja preparat en la fitxa núm.8 del quadern de l’alumne.
L’educador distribuirà els alumnes en grups petits, de 4-5 persones, que hauran d’enquestar un nombre determinat
d’adolescents d’edat superior (2n o 3r ESO, 14-15 anys), amb l’eina subministrada (fitxa núm.8). Dintre de la recollida de
dades s’indicarà als alumnes que s’informin dels preus dels paquets de cigarretes més consumides en el seu entorn
immediat. Igualment es proposarà als alumnes de passar una petita enquesta, aquest cop a adults ex-fumadors i a alguns
adults fumadors sobre com van començar a fumar, si ho han intentat deixar i per què ho van deixar. En aquest cas es
recomana entrevistar adults, perquè ja han patit els efectes més negatius del tabac. Seria contraproduent per als objectius
de la sessió entrevistar adolescents fumadors amb una història curta d’hàbit i que, en general, encara no perceben els
efectes negatius crònics del tabaquisme. El programa ofereix a aquest respecte un model d’enquesta ja preparat en la fitxa
núm.9 del quadern de l’alumne. S’insistirà als alumnes que, en el revers de cada enquesta anotin els motius pels quals els
fumadors van començar a fumar i els motius pels quals ho van deixar.

Es comentarà als alumnes que tota aquesta informació que han d’aconseguir serà el substrat bàsic de la següent sessió
del programa, el dia vinent.

Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

2ª hora

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball

5’-15’ Projecció del vídeo “La festa” Vídeo

20’-5’ Els alumnes escriuen en el seu quadern algunes notes relacionades Fitxa núm.6
sobre escenes que permeten identificar el tabac i l’alcohol Quadern de l’alumne
com a drogues

25’-10’ Debat sobre si el tabac i l’alcohol són drogues. Participació

35’-5’ Els alumnes escriuen en el seu quadern algunes notes relacionades Fitxa núm.7
sobre escenes que permeten desqualificar que fumar faci ser més gran Quadern de l’alumne

40’-10’ Debat sobre si fumar fa ser més gran. Participació

50’ Resum
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Sessió 5. “Difusió real d’addiccions a la nostra societat.
Trencar una addicció”

Objectius de la sessió

1. Conèixer la distribució real dels hàbits addictius en la societat.

2. Evidenciar que l’ús de tabac no és una conducta generalitzada i que moltes persones grans no fumen; encara que
sembli que el més normal és fumar, això no és cert.

I en concret:

– Adonar-se que no-fumar és la conducta majoritària.
– Ser conscients de la quantitat mitjana de diners que un fumador gasta anualment en tabac.
– Adonar-se d’altres coses que ells podrien comprar amb els diners gastats en tabac (alternatives).

3. Evidenciar les dificultats reals que hom troba per a trencar una addicció establerta.

I en concret:

– Adonar-se que molts fumadors fumen perquè volen, però molts d’altres ho fan perquè no poden parar de
fumar.

Correspondència entre objectius i continguts

Objectius

Conèixer la distribució real dels hàbits addictius en la
societat.

Evidenciar que l’ús de tabac no és una conducta
generalitzada i que moltes persones grans no fumen;
encara que sembli que el més normal és fumar, això no és
cert.

Evidenciar les dificultats reals que hom troba per a
trencar una addicció establerta.

Continguts

Prevalença real de fumadors en la seva comunitat

Conseqüències físiques, socials i econòmiques de fumar

Raons dels fumadors per a fer-ho

Dificultats dels fumadors per a trencar una addicció
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Organització de la sessió

Activitat suggerida:

– Administració de petites     enquestes i tabulació

– Debat posterior

Començar demanant una estimació de quanta gent creuen que fuma. Els nens i els adolescents tenen una percepció molt
exagerada del consum de tabac i donen respostes del tipus del 75% o 90%.

El següent pas serà revisar les enquestes fetes a adolescents grans (per exemple alumnes de 2n o 3r d’ESO, que fumen
poc) sobre els seus hàbits personals, d’acord amb la fitxa núm.8 del quadern de l’alumne i per tal de fer una tabulació
i una discussió dels resultats. Amb aquest motiu, al final de la sessió anterior s’haurà advertit als alumnes de fer aquesta
tasca, i poder dedicar ara el temps de la sessió a tabular, treure conclusions i debatre.

Cada grup elaborarà les seves dades i després s’agruparan les de tots. Pot construir-se un mural amb diagrames de barres,
que es col·locarà a la paret junt amb unes conclusions. S’aprofitarà també aquest moment perquè els alumnes calculin
els costos de fumar en els casos que hagin trobat informació. En alguns casos, pot demanar-se al professor de Matemàtiques
que dediqui algun temps d’alguna de les seves classes a aquesta tasca.

Es farà el mateix amb les enquestes a adults fumadors i ex-fumadors, d’acord al model presentat en la fitxa núm.9 del
quadern de l’alumne. Els resultats també es tabularan i discutiran conjuntament.

A continuació, s’iniciarà un debat per tal de comentar i discutir les dades recollides i les gràfiques elaborades. S’emfasitzarà
que la majoria dels adolescents no fumen i es contrastaran els motius donats pels fumadors per a fumar (sovint són
raonaments pobres, molt evidents per als no-fumadors), amb l’origen social del tabaquisme que els alumnes ja han
identificat en la sessió núm.4.

També es valorarà per què es crea la sensació que fuma més gent de la que ho fa en realitat. Hom pot identificar dues
raons:

– La pressió de la indústria (publicitat directa i indirecta).

– La manca de restriccions a l’hora d’encendre una cigarreta fa que els fumadors siguin fàcilment visibles, perquè
fumen per tot arreu (encara que això està començant a canviar).

S’aprofitarà aquest moment del debat per a fer una petita anàlisi dels costos del tabac. Els alumnes hauran calculat què
es el que es pot arribar a gastar un jove que es pagui el tabac, si fuma cada dia o molts cops a la setmana. Es procurarà
que comparin aquesta despesa d’una conducta que perjudica la salut amb la d’objectes del seu ús que serveixen per a
divertir-se i passar-s’ho bé, sol o amb els amics: un CD, un llibre, material esportiu…

Pel que fa als resultats de les enquestes als adults fumadors i ex-fumadors, els aspectes d’interès del debat són:

1. Molts fumadors saben que el tabac els perjudica, però no per això ho poden deixar;

2. Moltes persones han intentat deixar de fumar però han fracassat;

3. Les conseqüències socials, econòmiques i físiques de l’ús del tabac.

Per tant, ha de quedar clara la dificultat per a deixar una addicció, procurant no rebutjar o marginar les persones que es
troben en una situació similar. És una bona activitat per a comprendre les dificultats que troba l’addicte a una substància.
S’ha de clarificar la importància de no començar a consumir substàncies addictives (no només el tabac), ja que aviat
apareixerà una dependència que serà difícil de trencar.
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1987 (%) 1992 (%) 1994 (%) 1996 (%)

Nens 11,7 10,6 10,6 12,3

Nenes 12,1 11,0 8,9 10,3

Total 12,0 10,7 9,8 11,3

Cal tenir en compte que, anualment, una de cada tres persones que fumen a Barcelona intenta seriosament deixar de
fumar, tot i que moltes fracassen. També que, a partir dels 50 anys d’edat, la majoria de fumadors abandonen definitivament
el tabac perquè presenten problemes molt greus de salut que els hi obliguen.

Es pot concloure amb la constatació de la inutilitat d’iniciar un hàbit addictiu.

Annex a l’activitat

L’estudi FRISC, desenvolupat els anys 1987, 1992, 1994 i 1996 per conèixer el consum de tabac i de begudes alcohòliques
entre els escolars de Barcelona, va trobar les següents dades:

Consum de tabac en la població escolar de 2n. d’ESO a Barcelona, 1996

Fumadors diaris Fumadors habituals Total enquestats
(diaris + setmanals)

(%) (%) (n)

Nens 3,6 12,3 559

Nenes 4,5 10,3 544

Total 4 11,3 1.103

Evolució del consum habitual de tabac dels escolars de 2n. d’ESO a Barcelona, 1987, 1992, 1994 i 1996

Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

0’-10’ Revisió del treball fet amb les enquestes. Fitxes núm.8 i 9
Presentació dels objectius i metodologia de treball. Quadern de l’alumne

10’-30’ Començar amb el treball de tabulació i representació de les dades. Participació/ Treball en grups/
Murals

40’-15’ Es passarà al debat; recordar temes: prevalença real del problema, Participació
cost del tabaquisme, risc de fer-se addicte, problemes per deixar-ho.

55’-5’ El professor fa un breu resum del que s’ha dit. Pissarra
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Sessió 6. “Fes-ho!”

Objectius de la sessió

1. Evidenciar els mecanismes amb què opera la publicitat i la pressió de grup.

I en concret:

– Reconèixer la influència directa i indirecta de la pressió dels amics.
– Distingir la pressió social lleugera de la pressió social intensa.

2. Desenvolupar habilitats per a no cedir a la pressió de grup.

I en concret:

– Resoldre una situació de tabaquisme passiu, demanant als altres que no fumin en la seva presència i presentant
els arguments efectius pels quals creuen que els altres no han de fumar al seu entorn.

– Refusar una cigarreta quan els sigui oferta (per la família, pels amics i per altres) i defensar la seva elecció amb
arguments sòlids i rellevants.

Correspondència entre objectius i continguts

Organització de la sessió

Es proposa dividir aquesta sessió en dues classes d’una hora cadascuna.

Proposta per a la 1a classe (1h.). Activitat suggerida:

– Entrenament d’habilitats amb tècniques     de     role-play i d’assertivitat

– Debat posterior

Objectius

Evidenciar els mecanismes amb què opera la publicitat i la
pressió de grup..

Desenvolupar habilitats per a no cedir a la pressió de grup.

Continguts

Avantatges i inconvenients de fumar.

Tabaquisme passiu i drets del no-fumador.

Habilitats per a reconèixer la pressió social

Habilitats per a refusar una cigarreta.
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En forma de debat obert, en primer lloc demanar als alumnes quins motius coneixen a favor i en contra de fumar o de
beure alcohol. Es tracta d’anomenar no tan sols aspectes negatius, sinó també aspectes positius d’aquests hàbits.
Dedicar-hi uns cinc minuts, anotar-los a la pissarra i aclarir cada aspecte amb l’ajuda dels alumnes.

Alguns arguments que poden donar els alumnes a favor de cadascuna de les opcions en el cas del tabac són:

A favor de fumar o beure A favor de no fumar o no beure

– Fer amics – Estalviar diners

– Començar una conversa – Estar en millor forma física

– Passar-ho bé – No fer pudor de tabac o alcohol

– Entretenir els nervis – No tenir les dents grogues

– Evitar l’aïllament – No començar l’hàbit

– Per provar-ho – No contaminar l’aire

En aquest moment es proposa començar l’entrenament específic d’habilitats en una doble direcció:

1. per a refusar l’oferiment d’una cigarreta;

2.  per a reforçar l’assertivitat.

1. Activitat: Com refusar una cigarreta (del programa “Smoking, your choice” Universitat de Maastricht,Holanda)

Els alumnes tenen descrita aquesta activitat en la fitxa núm. 10 del seu quadern.

En aquesta activitat, els escolars han de ser capaços de refusar una cigarreta, coneixent formes de fer-ho (tenir arguments)
i portant-les a la pràctica de cara a augmentar la seva autoeficàcia. Aquestes vies de refús ajudaran els adolescents a
defensar la seva opinió de no fumar. També es pretén que els alumnes aprenguin a distingir diferents nivells de pressió,
i, per tant, l’objectiu que s’adonin que la conducta individual és influenciada per la del grup (pressió de grup), així com
ser capaços de dir als fumadors que el seu fum els molesta.

Després de llegir amb calma cadascuna de les tres situacions, es demanarà als alumnes que escriguin en l’espai adient del
full, com reaccionarien en cadascuna de les tres situacions.

És important que l’educador tingui cura que tothom escrigui individualment les seves pròpies reaccions davant els tres
tipus diferents de pressió. Cal que cada escolar se situï dins el rol que presenta cadascuna de les situacions. Després, cada
membre del grup diu als altres què és el que ha escrit. Primerament es comunicarà la reacció a la pressió lleugera, després
a la pressió mitjana i, finalment, a la pressió intensa.

A continuació es proposaran les situacions 4 i 5 per a exercitar-se en la forma de refusar l’oferta d’una cigarreta, a través
d’un “role- play”.

És important que els alumnes refusin amb convicció, que siguin assertius. Cal tenir en compte:

– dir clarament allò que un vol;

– no ferir els altres amb el que un diu;

– no dubtar a dir el que un vol dir;

– ser espontani;

– mirar la persona a qui es parla.
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Algunes vies de refús són:

– Mantenir-se ferm refusant (“No, gràcies”).

– Refusar i donar una raó (un motiu o excusa senzills).

– Refusar i discrepar de les raons que dóna el fumador.

– Refusar i esperar que l’altre doni un nou argument (també ignorar l’oferiment o canviar el tema de la conversa).

– Invertir la pressió: si et diuen “Vols fumar una cigarreta?”, contestar “Que no saps que jo no fumo!”.

– Evitar els llocs o situacions on es consumeix tabac o begudes alcohòliques.

L’educador ha de permetre que cada membre del grup triï una via per a refusar. Tenir present que cada membre faci la
seva pròpia tria i que això no suposi un temps excessiu.

En el primer “role-play” es formula la pregunta: “Vols una cigarreta?”. Cada membre del grup refusarà la cigarreta de la
manera que hagi escrit en la seva llibreta.

Després del primer “role-play” es permetrà que tothom escrigui una segona via per a refusar. Es dirà al grup que en el
segon “role-play” hi ha més pressió i que això es tingui en compte quan triïn com refusar. També convé que això no
suposi molt de temps.

En el segon “role-play” també s’ofereix a algú una cigarreta, mentre la resta del grup creu que aquesta persona ha
d’acceptar-la. Cada membre del grup ha de representar el rol de rebre l’oferta, almenys un cop.

Acabats els dos “role-play”, si hi ha temps, es pot discutir en grup al voltant d’aquestes dues qüestions:

– T’ha resultat fàcil o difícil refusar?

– Què penses de les reaccions de la persona que ha estat pressionada pel grup? Ha estat convincent?

Al llarg de la representació, no s’ha de fer ús ni de tabac ni de productes relacionats amb ells (sucedanis que representin
a les cigarretes). És norma en prevenció que els elements necessaris per aquella conducta que es vol evitar no siguin
presents mai en les escenificacions, perquè subliminalment són facilitadors que s’interioritzen en el cas d’alumnes que
dubten de provar. De fet, és un dels recursos que empra la indústria en els seus missatges publicitaris.

2. Activitat: Dir que no: el disc ratllat (adaptat de “Sí, puedo decir no” de M.J.Smith i publicat en català a
“Prevenció de Drogodependències” del Dpt. Ensenyament, Generalitat de Catalunya)

La descripció d’aquesta activitat es troba a la fitxa núm. 11 del quadern de l’alumne.

En aquesta activitat es tracta que els alumnes desenvolupin estratègies personals per a afavorir l’assertivitat. La tècnica
emprada és una tècnica molt senzilla per a treballar l’assertivitat.

Primer es farà una lectura de la introducció i de les tècniques en veu alta, a càrrec dels alumnes. Després es representen
els diàlegs. És aconsellable que hi participi tothom. Cal verificar, mitjançant preguntes directes, la comprensió de la
tècnica.

A continuació es distribueix els alumnes en grups de dos perquè elaborin els seus propis diàlegs, a partir de situacions
realistes que triïn ells mateixos. Si es disposa de temps, convé representar davant del gran grup alguns dels diàlegs
elaborats.

S’aconsella que els diàlegs tractin de situacions en les quals es puguin trobar els alumnes i que puguin resultar conflictives
(referides i no referides a drogues).
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Proposta per a la 2a classe (1h.). Activitat suggerida:

– Entrenament d’habilitats amb tècniques     de role-play role-play role-play role-play role-play i d’assertivitatassertivitatassertivitatassertivitatassertivitat

– Debat posterior

Com que l’objectiu d’aquesta segona sessió és el de reforçar i consolidar el treball d’habilitats endegat en l’anterior, es
recomana començar amb dues activitats semblants a les de la segona part de la sessió anterior, és a dir, en la doble línia
de:

– reforçar l’assertivitat;

– refusar l’oferiment d’una cigarreta.

Es proposa completar l’assoliment dels objectius de la sessió amb dues activitats més.

En la primera d’elles s’insisteix en la importància de saber-se desenvolupar de forma adient en situacions de tabaquisme
passiu. En la segona s’aprofita l’escena final del vídeo “La festa” com una situació més en què cal donar una resposta.

1. Activitat: Fer front al tabaquisme passiu (adaptat del programa “Smoking, Why should you?” de Stivoro & Not,
Holanda)

La descripció d’aquesta activitat es troba a la fitxa núm. 12 del quadern de l’alumne.

L’activitat també inclou una escenificació. Cada membre del grup ha de triar les dues formes d’expressar que està molest
pel fum. L’educador tractarà que en aquesta fase de l’activitat no es perdi gaire temps.

A continuació es procedirà a les representacions, repetint les escenificacions en diferents grups. Al final es pot fer una
petita discussió amb tot el grup, per tal de recollir les opinions sobre el que s’ha escenificat o perquè l’educador pugui
clarificar algun aspecte que no hagi quedat prou clar.

2. Activitat: La festa: “i tu, què faries ?” (del vídeo “La festa” de l’Institut Municipal de Salut Pública Ajuntament
de Barcelona,1998)

La descripció d’aquesta activitat es troba a la fitxa núm. 13 del quadern de l’alumne.

Es pretén aprofitar el propi impacte del vídeo “La festa” i l’oportunitat que ofereix al final per a fer un treball d’habilitats
d’autoeficàcia. Recomanem projectar primer l’escena final del vídeo. Els alumnes la coneixeran perquè s’haurà projectat
la cinta prèviament, en el decurs de la sessió núm.4.

La fitxa núm. 13 convida en les primeres qüestions a fer una anàlisi més acurada de l’escena d’oferiment, que pot donar
pas a una resposta activa per part dels alumnes. Es recomana, doncs, que primerament tots els alumnes del grup
contestin en la seva fitxa les dues primeres preguntes sobre el que es pot entendre per “ser un/a rajat/da”.

A continuació, potser fins i tot tornant a projectar l’escena, es demana a tots els alumnes que tornin a contestar en els
seus fulls el que ells dirien si fossin presents a la festa i fossin interpel·lats pel Pere.

Una alternativa quant al consum d’alcohol seria plantejar aquesta alternativa a la pregunta del vídeo de “La festa”:

– Què faries si un altre noi o noia et proposa emborratxar-te en una festa amb els amics?

L’activitat i la sessió poden acabar amb una posada en comú, on s’aniran donant les possibles respostes dels diversos
membres del grup i discutint-les, tractant de veure quina pot ser la resposta millor i la més vàlida, en funció de tots els
arguments que s’han anat veient al llarg de totes les sessions del programa.
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Recordar igualment, que al llarg de la representació, no s’ha de fer ús ni de tabac ni de productes relacionats amb ells.
Està demostrat que la introducció d’aquest material i/o de la parafernàlia que envolta al producte és un facilitador de la
conducta i va en contra de la promoció de les habilitats per al refús.
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Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

1ª hora-Com refusar una cigarreta?

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball.
Triar una de les dues activitats en funció del grup

5’-5’ Primeres consideracions sobre avantatges i inconvenients Pissarra
de fumar o beure alcohol

10’-15’ Lectura i treball de les tres primeres situacions Fitxa núm.10
Quadern de l’alumne

25’-20’ Representació de les dues escenes darreres. Escenificacions
Fitxa núm.10
Quadern de l’alumne

45’-10’ Debat i anàlisi de les situacions representades Participació

55’-5’ Resum

1ª hora-Dir que no: el disc ratllat

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball.
Triar una de les dues activitats en funció del grup

5’-5’ Primeres consideracions sobre avantatges i inconvenients Pissarra
de fumar o beure alcohol

10’-15’ Comentari del que pretén la tècnica, explicació de la mateixa Fitxa núm.11
i exemplificació Quadern de l’alumne

25’-15’ Emplenar el exercici en grups de dos Fitxa núm.11
Quadern de l’alumne

40’-15’ Pràctica del diàleg elaborat Participació/ Escenificacions

55’-5’ Resum

2ª hora

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball.

5’-5’ Explicació de l’activitat Fitxa núm.12
Quadern de l’alumne

10’-10’ Elaboració de les dues maneres de dir que el fum li molesta Fitxa núm.12
Quadern de l’alumne

20’-10’ Representació de la queixa perquè el fum li molesta. Escenificacions
Fitxa núm.12
Quadern de l’alumne

30’-5’ Projecció de la escena final del vídeo “La festa” Vídeo
(o la pregunta alternativa sobre emborratxar-se en una festa)

35’-10’ Els alumnes escriuen en el seu quadern algunes notes que Fitxa núm.13
se’ls demana sobre aquesta escena Quadern de l’alumne

45’-10’ Debat sobre què es contestaria en la situació esmentada. Participació

55’ Resum
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Sessió 7. “I tu, què faràs?”

Objectius de la sessió

1. Clarificar els propis valors i actituds en relació a les substàncies que poden causar dependència.

I en concret:

– Reconèixer que fumar és una addicció i que es converteix en un hàbit.
– Clarificar els propis valors i actituds respecte al fet de consumir tabac.

2. Definir les seves expectatives de comportament futur.

I en concret:

– Conèixer els avantatges de no fumar.
– Formular el seu comportament futur respecte al consum de tabac.

Correspondència entre objectius i continguts

Organització de la sessió

Activitat suggerida:

– Redacció explicant cada alumne els arguments a favor de fumar i en contra de fer-ho;

– Discussió de grup clarificant els arguments a favor i en contra.

Es demanarà als/les alumnes que facin una redacció sobre el contingut següent:

1. els arguments a favor de fumar i en contra de fer-ho, segons el que han assimilat de tot el que s’ha tractat en les
sessions anteriors;

2. si creu que fumaran o no quan siguin grans i per què. Potser en aquest punt es pot demanar als alumnes que
diferenciïn entre el futur més immediat (els propers mesos, el proper any) i el que passarà d’aquí a uns anys. Això pot
ajudar que alguns facin ara una declaració negativa que podria quedar emmascarada per la incertesa del que passarà
d’aquí a uns anys.

Objectius

Clarificar els propis valors i actituds en relació a les substàn-
cies que poden causar dependència.

Definir les seves expectatives de comportament futur.

Continguts

Acceptació que el tabac és una droga i fumar una addicció.
Clarificació individual sobre el fumar.

Avantatges de no fumar.
Prediccions sobre la conducta futura quant a fumar.
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Per ajudar al desenvolupament d’aquesta activitat s’ofereix la fitxa núm. 14 en el quadern de l’alumne, que preveu un
espai per aquesta petita redacció.

Convé recordar que hom desitja obtenir una clarificació individual del tema i, en molts casos, un compromís
personal i públic que no es fumarà. En aquest sentit, aquesta activitat té un clar efecte preventiu. Diversos estudis
demostren que comprometre’s en públic a fer una cosa és un condicionant poderós per al comportament futur.

Tot seguit, quan els alumnes hagin acabat les seves redaccions, es poden llegir a classe algunes redaccions, bé en petits
grups, comunicant cadascú als altres del grup el que ha escrit, bé en el gran grup. En aquest segon cas potser serà millor
que prèviament els alumnes s’intercanviïn els quaderns, a fi i efecte de conservar l’anonimat de l’autor de la redacció.

L’última part de la sessió, que correspon també als darrers minuts del programa, s’emprarà per a debatre i clarificar els
arguments que hagin anat sortint en la lectura i discussió prèvia de les redaccions. En el possible, convé arribar a petites
conclusions sobre el què significa fumar.

Temporització de la sessió

Temps Desenvolupament de la sessió Mètode/Material

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball

5’-20’ Els alumnes escriuen la seva petita redacció sobre arguments Fitxa núm.14
a favor de fumar i en contra de fer-ho Quadern de l’alumne

25’-20’ Lectura de redaccions i clarificació d’arguments i opinions Pissarra/ Participació
(discussió en grup)

45’-10’ Conclusions sobre el programa Pissarra/ Participació
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Sessió 0. “Reunió amb els pares dels alumnes” (Complementària)

Objectiu de la sessió

Establir un diàleg amb els pares per aconseguir el seu recolzament i possible participació en les activitats que es pretenen
desenvolupar.

Organització de la sessió

Activitat suggerida:

Dues alternatives:

– Reunió informativa específica sobre el programa amb els pares dels alumnes que participen en el programa;

o

– Informació sobre el programa dintre d’una de les reunions trimestrals o anuals pares-escola.

Es proposa un desenvolupament específic per a cadascuna de les opcions, si bé es considera molt més útil la primera per
la possibilitat que dóna d’actuar sobre els pares i fer-los reflexionar sobre la seva conducta i actituds referent al consum
de tabac i alcohol.

En el cas d’aquesta primera opció, es pot donar informació general sobre substàncies addictives, la prevenció inespecífica
i les activitats desenvolupades des de l’Administració (control de l’absentisme escolar, vigilància, etc.) i valorar el paper
de la família. És aquí quan convé insistir en el paper exemplaritzant dels pares, igual com el dels educadors a l’escola.
Aquesta activitat pot ser desenvolupada pel personal dels Equips de Salut Territorial (EST) de la Divisió de Serveis Personals
del Districte corresponent o pels professors del centre, si aquests es veuen amb capacitat. El Programa disposa d’un
tríptic informatiu per a repartir en convocar aquesta reunió.

No és infreqüent que, degut a les dificultats dels pares per assistir a les reunions de l’escola en alguns centres, les reunions
quedin reduïdes a les estrictament necessàries. En aquests casos, convindrà dedicar alguns minuts d’una reunió convo-
cada per parlar d’altres temes acadèmics o formatius, a informar dels continguts i importància del programa que es
portarà a terme amb els seus fills.
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Temporització de la sessió

Opción A. Reunió informativa específica sobre el programa

Temps Desenvolupament de la sessió

0’-5’ Presentació dels objectius i metodologia de treball

5’-20’ Es demanarà a l’auditori que expliqui el que entén per droga, procurant remarcar els conceptes
de dependència i tolerància. S’ha de prestar atenció per a incloure les drogues legals i les il·legals.
Fer un ràpid esment als principals efectes del consum de tabac i alcohol sobre la salut.

25’-15’ Explicar als participants què fem per evitar el contacte de l’adolescent amb la droga. Cal clarificar que:

– no hi ha solucions màgiques
– la repressió no és totalment efectiva
– vigilància a l’entrada i sortida dels col·legis
– evitar l’absentisme escolar.

40’-10’ Com poden col·laborar els pares:

– mitjançant l’exemple amb aquestes conductes (no fumar, consum moderat d’alcohol i desaconsellant-
lo a la seva edat)

– a través del reforç positiu
– impulsar activitats (per exemple secundant les mesures de prevenció de l’entorn escolar del consum de

tabac i alcohol)
– no considerar les drogues com un tema tabú.

50’-10’ Importància de la prevenció i presentació del programa que els alumnes faran a l’escola.
Lliurament de fulletó informatiu.
Agraïment per la seva atenció i oferir contactes futurs.

Opción B. Informació dintre d’una reunió pares-escola per altres motius

0’-10’ Com poden col·laborar els pares:

– mitjançant l’exemple amb aquestes conductes (no fumar, consum moderat d’alcohol i desaconsellant-
lo a la seva edat)

– a través del reforç positiu
– no considerar les drogues com un tema tabú.

10’-10’ Importància de la prevenció i presentació del programa que els alumnes faran a l’escola.
Lliurament de fulletó informatiu.
Agraïment per la seva atenció i oferir contactes futurs.
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REFERÈNCIES

A) Programes o estratègies preventives

1. Prevenció de l’abús de substàncies a l’escola (Programa PASE) Guia per a educadors (Documents,23) Servei de
Promoció de la Salut Institut Municipal de Salut Pública Ajuntament de Barcelona,1996

2. Educació per a la Salut a l’Escola- Prevenció de Drogodependències     (Proposta didàctica (modalitat tipus crèdit) -
Documents de l’Institut Municipal de Salut Pública) Ajuntament de Barcelona,1999

3. Programa “What you can expect of tobacco” Netherlands Institute on Alcohol and Drugs (NIAD), 1994.

4. Programa “If that isn’t great” KKAT,Bèlgica

5. Programa “Smoking, your choice” Universitat de Maastricht, Holanda

6. Smith,M.J. “Sí, puedo decir no” Grijalbo. Barcelona,1988.

7. “Prevenció de Drogodependències” Quaderns d’Educació per a la Salut a l’Escola Dpt. Ensenyament Generalitat de
Catalunya,1995.

8. Programa “Smoking, Why should you?” de Stivoro & Not, Holanda.

9. Programa “Be Smart, Don’t Start” Cancer Society of New Zealand/Ministry of Health,1994.

B) Recursos audiovisuals

– Igia. Presión de grupo y toma de decisiones (vídeo) Barcelona,1986.

– Sánchez Martos, J. El repte per la llibertat (vídeo sobre la publicitat) Programa de mitjans audiovisuals. Dpt.
Ensenyament Generalitat de Catalunya. Existeix guia didàctica.

– Ferrés i Prats, J. Com veure la TV? III-La publicitat Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) Barcelona,1998.
Existeix guia didàctica.

– Institut Municipal de Salut Pública, Ajuntament de Barcelona. GOC. La festa (vídeo) Barcelona,1998. Existeix guia
didàctica.

– Ministerio de Sanidad y Consumo. Atracción fatal (vídeo) Barcelona,1992.
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