
CÀNNABIS, PARLEM

Taller de prevenció en el consum de drogues. Educació familiar

FORMAT 
Xerrada Taller 

PROGRAMA 
CRITIC, Pla de Prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats 
de la Mancomunitat del Galzeran

DESTINATARIS 
Mares i pares d’adolescents i pre

CALENDARI 
Indiferent. 

DURADA PREVISTA 
Una sessió d’una hora i mitja.

OBJECTIUS 
Proposem un espai [In]Formatiu i de reflexionar sobre l’ús del cànnabis i 
substàncies derivades per part d’ 
familiar. Parlem dels hàbits de consum així com els seus riscos associats des 
de la perspectiva de la reducció de riscos.

LLOC DE REALITZACIÓ
A concretar. 

RECURSOS 
Humans: Tècnic de prevenció.

DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA
Proposem una primera part de contextualització dels continguts i una segona 
part de discussió dirigida a propiciar la reflexió i donar resposta als neguits que 
genera la temàtica fent èmfasi en els consums inicials i experimentals per 
prevenir riscos associats.

CONTINGUTS 
• Adolescència 

• Prevalences de consum

• Contextualització de les substàncies legals i il·legals

• Addicció 

• Cànnabis i derivats 

CÀNNABIS, PARLEM-NE EN FAMÍLIA 

Taller de prevenció en el consum de drogues. Educació familiar

CRITIC, Pla de Prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats 
de la Mancomunitat del Galzeran 

Mares i pares d’adolescents i pre-adolescents i famílies en general.

Una sessió d’una hora i mitja. 

Proposem un espai [In]Formatiu i de reflexionar sobre l’ús del cànnabis i 
substàncies derivades per part d’ adolescents i joves i el seu acompanyament 
familiar. Parlem dels hàbits de consum així com els seus riscos associats des 
de la perspectiva de la reducció de riscos. 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Humans: Tècnic de prevenció. 

METODOLOGIA 
Proposem una primera part de contextualització dels continguts i una segona 
part de discussió dirigida a propiciar la reflexió i donar resposta als neguits que 
genera la temàtica fent èmfasi en els consums inicials i experimentals per 

riscos associats. 

• Prevalences de consum 

• Contextualització de les substàncies legals i il·legals 

Taller de prevenció en el consum de drogues. Educació familiar 

 

CRITIC, Pla de Prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats 

adolescents i famílies en general. 

Proposem un espai [In]Formatiu i de reflexionar sobre l’ús del cànnabis i 
adolescents i joves i el seu acompanyament 

familiar. Parlem dels hàbits de consum així com els seus riscos associats des 

Proposem una primera part de contextualització dels continguts i una segona 
part de discussió dirigida a propiciar la reflexió i donar resposta als neguits que 
genera la temàtica fent èmfasi en els consums inicials i experimentals per 



• Clubs / associacions cannàbiques 

• Que diuen els joves, que diuen els pares 

• Acompanyament educatiu i pautes en l’adolescència 

  

INFORMACIÓ 
El personal tècnic referent del CRÍTIC concretarà la data i horari del taller en 
contacte amb els centres educatius. Contacte: critic@eines.coop o al 605 781 
464 
 

INSCRIPCIÓ 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 

https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 

Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


