
 
 

 

 
 

 
 
 

SOBRE CANYES I PETES 
 

Programa promogut per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per a prevenir 
les drogodependències, que se centra específicament en el consum d’alcohol i cànnabis.  
 

El programa el desenvolupa a l’aula el mateix professorat dels centres educatius de 
secundària, amb el suport de material didàctic i assessorament continuat per part de 
l’equip del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB. Es recomana que tot el professorat 
que realitzi el programa per primera vegada assisteixi a una formació que es fa al principi 
de cada curs.  
 

 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats  

 
ETAPA 

 
Tercer curs d’ESO 

 
DURADA 

 
Entre 11 hores (recomanada) i 6 hores 
(mínima) 

 

 
CONTEXT 
 
El consum de substàncies addictives, sovint anomenades drogues, és un fenomen relativament 
estès a la nostra societat. Si bé drogues com l’heroïna o la cocaïna són les que causen una 
alarma social més gran, altres substàncies com l’alcohol i el cànnabis generen també problemes 
sanitaris i socials. Encara que la venda d’alcohol és prohibida a les persones menors d’edat, el 
consum n’està prou estès en aquesta època de la vida i és molt present en el seu temps lliure i 
en les relacions socials. Entre les drogues il•legals, el cànnabis és la substància més àmpliament 
consumida a Espanya i a la majoria dels països europeus.   
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Per a moltes persones joves, el fet de consumir cànnabis i alcohol està normalitzat i integrat en 
molts contextos, però, com s’ha vist, el seu consum no és innocu. El consum d’alcohol a 
l’adolescència produeix efectes greus en la salut física, psíquica i social en no haver-se’n 
completat el desenvolupament i augmenta la probabilitat que la persona sigui dependent de 
l’alcohol en l’edat adulta. El cànnabis afecta la memòria, la percepció i la capacitat de pensar i 
interfereix en el desenvolupament personal i emocional durant l’adolescència. Per aquesta raó, 
les persones joves que consumeixen cànnabis habitualment tenen més probabilitat de disminuir 
el seu rendiment acadèmic. Per tot això, és important fer programes de prevenció del consum 
d’alcohol i cànnabis. 
 
Aquest material està pensat per a fer prevenció universal entre els i les adolescents sobre el 
consum de cànnabis i d’alcohol i, per tant, intentar evitar-ne el consum o, almenys, retardar-ne 
l’edat d’inici.  
 
En aquest sentit, les sessions estan organitzades sobre la base de les variables principals 
relacionades amb les conductes que volem afavorir. El model teòric ASE (attitude-social 
influence-self efficacy), inspirat en la teoria de l’aprenentatge social i altres teories del 
comportament, afirma que les conductes saludables depenen fonamentalment de tres elements 
clau: 
 

 l’adopció d’actituds favorables a la salut; 

 la recepció d’influències socials (modelatge de figures importants, pressió social i 

norma social) també favorables a la salut; 

 l’adquisició d’autoeficàcia —o sentiment de capacitat— ajustada a l’edat per a les 

accions que siguin positives i en la línia de les conductes que vulguem aconseguir. 

 

OBJECTIUS 
 

 Promoure l’educació per a la salut dins la programació del centre educatiu. 

 Evitar el consum abusiu de begudes alcohòliques i cànnabis.  

 Reforçar les actituds contràries al consum de substàncies addictives. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres educatius de secundària públics i concertats: alumnat de tercer d’ESO. 
 

DURADA 
 
El programa disposa de dos models d’intervenció segons les característiques del grup 
d’alumnes i del temps disponible per a la seva implementació: 
 

 Intervenció recomanada: cinc sessions en un total d’onze hores 

 Intervenció mínima: cinc sessions en un total de sis hores 

 
Per tant, la durada de la intervenció és entre sis hores i un màxim d’onze hores. 
 
Caldria afegir una formació inicial de 4 hores de duració per al professorat 
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DESCRIPCIÓ 
 
L’ASPB ha dissenyat el programa basant-se en les recomanacions de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) i n’ha avaluat l’efectivitat. El 2018 el programa ha obtingut el segell de qualitat 
(SQ) del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP). L’Agència Europea EDDRA atorga el màxim 
nivell de qualitat a la versió prèvia d’aquest programa (xkpts) [http://bit.ly/2HR0u5Y), igual que la 
societat científica Socidrogalcohol (http://bit.ly/2ptduqK).  
 
 
L’ASPB proporciona gratuïtament el material, la formació i l’assessorament continuat per part de 
l’equip del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB. El material didàctic per al professorat i 
l’alumnat descriu amb detall com desenvolupar cadascuna de les unitats. El programa també té 
material de suport audiovisual al web.  
 
El programa es basa en cinc sessions: 
 

 La sessió 1 convida a la persona docent a emmarcar la intervenció de prevenció 

sobre el consum d’alcohol i cànnabis en una perspectiva més àmplia de prevenció 

de les drogodependències.  

 Les sessions 2 i 3 utilitzen audiovisuals per treballar la influència social sobre el 

consum d’alcohol i cànnabis. 

 La sessió 4 aborda el treball d’habilitats a l’aula per posar en evidència com és 

pressionat el jovent habitualment per consumir alcohol i cànnabis, i també quins 

poden ser els recursos personals per refusar consumir-ne. Avui dia sabem que 

l’entrenament d’habilitats per respondre a situacions de consum anticipades a classe 

és el component dels programes que té més repercussió sobre l’evidència 

d’efectivitat en la prevenció d’aquestes conductes.  

 La sessió 5 tanca el programa fent valorar als i a les adolescents les conseqüències 

i repercussions del consum de drogues, que sovint porta a dilemes que cal resoldre. 

Aquesta sessió intenta ajudar l’alumnat a fer-se competent en la resolució d’aquests 

dilemes. 

 
Les unitats es basen en activitats dinàmiques i vivencials a partir de les necessitats i els 
interessos del mateix alumnat. De cada sessió s’ofereix un petit guió de totes les activitats 
proposades que els tutors i les tutores poden ampliar posteriorment amb els altres materials del 
programa, com les videoguies específiques que acompanyen dues sessions. 
 
S’aconsella lliurar la guia de les famílies mentre es vagi tractant el tema a classe perquè hi pugui 
haver paral•lelament un diàleg a casa sobre el mateix tema. 
 
En general, es considera que per a la majoria de centres de secundària l’espai òptim per a la 
realització d’aquestes activitats és l’àrea de tutoria.  
 
El centre es compromet a omplir una petita enquesta d’avaluació final del programa 
 
Per saber-ne més: http://www.aspb.cat/canyes-i-petes/ 

  

http://bit.ly/2HR0u5Y
http://bit.ly/2ptduqK
http://www.aspb.cat/canyes-i-petes/
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FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
L’ASPB ofereix, al inici de cada curs, una formació presencial de 4 hores per al professorat on 
s’explica el funcionament del programa. Es recomana l’assistència a la formació a tot el 
professorat que realitza el programa per primera vegada. 
 
Des de l’ASPB es dóna suport continu al llarg del curs. 
 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en acabar, el programa hagi contribuït a: 

 Promoure actituds i influències socials favorables a no consumir alcohol ni cànnabis. 

 Augmentar l’autoeficàcia i orientar de manera adient la intenció de conducta, a través 

del treball d’habilitats específiques relacionades amb el reconeixement de la pressió 

que la societat i el grup exerceixen per incitar a beure alcohol o consumir cànnabis, i la 

capacitat de refusar ofertes de consum.  

 Incorporar l’educació per a la salut dins el projecte educatiu de centre. 

 

CONTACTE 
 
ASPB:  prevencio.escola@aspb.cat 
 
 
Referent del Consorci d’Educació: suportinclusiva.ceb@gencat.cat 
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