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OBXECTIVO
 O OBXECTIVO XERAL é facer un diagnóstico de base do actual consumo de
drogas e, por extensión, de conductas adictivas, entre a mocidade viguesa,
proporcionando aos responsables do PLDA non só datos obxectivos e
fiables dos niveis de consumo, senon tamén información que permita
afondar nos escenarios e motivos, patróns, crenzas e expectativas,
sustancias emerxentes e novos tipos de adiccións (adiccións tecnolóxicas).
Asemade incorpóranse parámetros da prevención ambiental (como a
accesibilidade ou o lecer), que axudarán a dispoñer dun análise integral da
situación.
 O FIN ÚLTIMO non é outro que o de contribuír á optimización e mellora do
Plan Local de Drogodependencias e outras Adiccións do Concello de Vigo,
axudando a sistematizar e dinamizar o actual labor dos equipos de traballo,
así como a definir unha nova estratexia de prevención baseada na análise
obxectiva da propia contorna social (evidencia)
 Principio de responsabilidade e practicidade

DISPOR DE TRES TIPOS DE DATOS

PROCEDEMENTO
 Cuestionario On Line de 3 bloques
 Tempo de cumplimentación estimado: 20-25 minutos
 Anónimo e confidencial: ningún tipo de dato persoal, cada centro ten o seu propio
enlace de acceso
 A cumplimentar no propio centro:
 De maneira individual
 Aula de informática, sala de ordenadores ou biblioteca
 Grupos reducidos
 Un cordinador/a por centro
 Instruccións aos titores
 Explicación aos alumnos (seriedade, sinceridade e confidencialidade)
 Asistencia técnica permanente (USC)

http://193.144.34.86/encuestas3/index.php?r=survey/index&sid=594827&token=9PAE&newtest=Y&lang=gl

CRONOGRAMA
18 - 20 febreiro: comunicación oficial aos centros (enlace de acceso, procedemento…)
21 - 28 febreiro: organización/coordinación en cada centro/suxestions
1 - 31 marzo: recollida de información on line
1 abril - 30 abril: análise de datos e elaboración de informes (global e individuales)

1 maio-15 maio: edición e envío informes aos centros
30 maio: presentación de resultados

CINCO SINALAMENTOS FINAIS
1.

Iniciativa ambiciosa e pioneira. Non é unha enquisa, o estudio
vainos permitir chegar a toda a poboación (mais de 20.000
adolescentes de cerca de 69 centros públicos/concertados do
Concello de Vigo)

2.

Coa que dispor de datos obxectivos e actualizadss dunha
problemática de crecente preocupación social, posibilitando un
mellor e máis riguroso coñecemento da realidade e …

3.

Coa que mellorar a Prevención

4.

Respectando o anonimato e a confidencialidade de individuos e
centros (Protección de datos)

5.

Participado por TODAS/OS

OPORTUNIDADE

