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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN NO 
ÁMBITO EDUCATIVO

Cinensino
Información-Sensibilización
Non pasa nada ¿pasa algo?
Odisea
Eu son Eu
Máis que un teito



  

CINENSINO

Poboación destinataria:
 Alumnado de 1º e 2º ESO

Contidos e procedemento:
  Visionamento de 3 películas durante 

o curso e desenvolvemento,na aula, 
 de 3 unidades didácticas referidas 
a ditas películas



  

 INFORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN

Poboación destinataria: 
Alumnado do terceiro ciclo de Educación Primaria

Contidos:
 

1. Contidos básicos sobre drogodependencias
2. Efectos del consumo de drogas: tabaco, alcohol 

e cannabis
3. Mitos e crenzas
4. Habilidades de afrontamento 

Procedemento:
   O programa lévase a cabo ao longo de 4 sesións de unha hora 

de duración, impartidas preferentemente en 4 semáns 
consecutivas



  

NON PASA NADA
¿PASA ALGO?

Poboación destinataria: 
Alumnado de ESO, Ciclos Formativos  e Bacharelato

Contidos:
1. Conceptos básicos sobre drogas
2. Efectos del consumo de drogas e o seu efecto sobre a 

saúde e benestar da persoa: tabaco, alcohol , 
cannabis, cocaína, etc

3. Mitos e crenzas
4. Habilidades de afrontamento 

Procedemento:
   O programa lévase a cabo ao longo de 4 sesións de unha hora 

de duración, impartidas preferentemente en 4 semans 
consecutivas



  

ODISEA

Poboación destinataria: 
Alumnos/as que cursan PCPI (Programa de 

Cualificación Profesional Inicial)

Contidos e procedemento:
     Contenidos e procedemento similar al 

programa Non pasa nada ¿Pasa algo?, 
adaptándolo a la problemática específica del 
aula si es que existe



  

EU SON EU

Poboación destinataria:
   Alumnado de 6º Educación Primaria

Metodoloxía:
   O programa consta de 12 sesións de unha 

hora de duración impartidas durante ao longo 
dun  trimestre escolar. Unha vez finalizadas 
haberá unhas sesións coas familias dos 
alumnos. 

   O obxectivo é a formación en habilidades 
sociais e o traballo persoal para acadar 
personalidades fortes con capacidade de 
decisión.



  

OUTROS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
EN DIFERENTES ÁMBITOS

 Programas de información-sensibilización 
destinados a poboación en xeral

 Programas dirixidos a mocidade

 Programas de formación en 
drogodependencias para mediadores 
sociais

 Programas no ámbito laboral

 Programas dirixidos exclusivamente a 
mulleres



  

““MÁIS QUE UN TEITO”MÁIS QUE UN TEITO”



  

““MÁIS QUE UN TEITO”MÁIS QUE UN TEITO”

Poboación destinataria:

Pais/nais con fillos en idade 

      escolar, e dicir, con idades 

             comprendidas entre os 5 e os 18 anos 



  

OBXECTIVOSOBXECTIVOS

Mellorar as actitudes educativas e 
habilidades de comunicación dos pais

Promover unha maior implicación dos 
pais  no proceso  educativo dos seus 
fillos

Mellorar a calidade da información 
sobre drogas que dispoñen os pais



  

““MÁIS QUE UN TEITO”MÁIS QUE UN TEITO”

Contidos (pais con fillos de 3 a 12 anos):

 Normas e límites

 Estilos educativos

 Comunicación familiar

 Resolución de conflictos



  

““MÁIS QUE UN TEITO”MÁIS QUE UN TEITO”

               Contidos (pais con fillos de 12 a 18 anos):

 Normas e límites

 Comunicación familiar e resolución de    
conflictos

 Qué deben saber os pais sobre as drogas

 A Adolescencia: fases, cambios, presión de    
   grupo, etc



  

““MÁIS QUE UN TEITO”MÁIS QUE UN TEITO”
 
 Procedemento e duración:

   
  O programa lévase a cabo ao 

     longo de 3 sesións de 2  horas

       de duración,    impartidas 

            preferentemente en 3 semáns  

                     consecutivas
   



  

““MÁIS QUE UN TEITO”MÁIS QUE UN TEITO”
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