
realitat del centre i a fer una primera valoració
de necessitats.
Es donara la documentació que explica amb
més detall en que consisteix un PPCE i s'orga-
nitzara el que sera la fase participativa, amb
I'elaboració d'un calendari adequat al centre.

. Cal poder aconseguir que la major part de
pares i mares coneguin la voluntat del centre
de posar en marxa un PPCE i hi participin.
Per tant, s'aprofitara alguna reunió que pugui
concentrar la majoria de famílies per explicar
el projecte, i es donara un qüestionari d'opinió
per garantir el primer nivell de participació.
Seria bo que en aquesta reunió inicial fossin
elegits uns representants de pares i mares que
serien els interlocutors amb I'equip tecnic de
su port.

. En reunió ordinaria de claustre s'explicara a
tot el professorat el projecte, es donara un
qüestionari d'opinió i es formara una comissió
que sera I'enllac; amb I'equip tecnic de suport i
la resta del claustre.

. Els alumnes, miljanc;ant els seus tutors,
coneixeran el procés del PPCE i també respon-
dran un qüestionari d'opinió. Cada classe
escollira els seus delegats o representants, que
també es reuniran amb I'equip tecnic de su port.

. Les comissions d'alumnes, pares i mares i
professorat seran les encarregades, conjunta-
ment amb el suport de I'ASPB, de recoUir les
opinions deis qüestionaris, elaborar les propos-
tes que formaran I'eix central del PPCE i
presentar-les a la resta d'alumnat, professorat i
famílies per consensuar-Ies entre tots.

. Amb les propostes i opinions de I'equip
docent,de I'alumnat i de les famílies s'elaborara
el document inicial del Pla que es donara a
coneixer mitjanc;ant eines de comunicació
Uornada, web del centre, document...).
Finalment es proposara que sigui aprovat pel
Consell Escolar.

~ I DESPRÉS...?
El Pla preventiu de centre és fruit del debat i
consens de tota la comunitat escolar. Hi consta-
ran els objectius que es volen assolir, les accions
i activitats que s'hi duran a terme, el calendari
amb les diferents fases d'actuació i els indicadors
d'avaluació.
El Pla preventiu no té data de caducitat. Peri6di-
cament se'n poden revisar els continguts, i és per
aix6 que I'ASPB us oferira reunions de seguiment
per tal d'anar valorant i corregint les mancances
del procés.

COM SABREM
SI HO ESTEM FENT BÉ ?

Els indicadors que s'elaboren en el PPCE perme-
tran valorar de forma rapida i senzilla si s'esta
aconseguint el que s'havia proposat. La valoració
deis resultats ajudara a millorar i avanc;arcap a
un model preventiu.
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QUE ÉSUN PLA PREVENTIU
DECENTRE(PPCE)?
P - Pla. Suposa construir una resposta,
fruit de la reflexió i el consens de tothom
(professorat, alumnat i famílies), sobre la
realitat del consum de drogues i el paper
de I'esco/a.

P - Prevenció. L 'objectiu final del Pla és la
prevenció de les drogodependéncies. La
participació de tothom i el treball conjunt en
decidir les accions que es duran a terme
són formes d'assegurar una prevenció
efica<;.

CE -Centre Educatiu. És un pla en qué
participen tots els membres que formen la
comunitat escolar. Cadascú, ja sigui
professor, tutor, pare o mare, o alumne/a,
podra donar la seva opinió i fer propostes.

[l]
AIXÓ DE LA PREVENCIÓ JA HO

. FEM. CADA ANY VE UN EXPERT I

--9-- PARLA ALS ALUMNES D~LS
PERILLS DEL CONSUMo

La informació és necessaria pero, com es diu,
no és suficient. Cal coneixer els anomenats
factors de risc, que no tan sois tenen a veure
amb el nivel! d'informació que té la persona,
sinó també amb les emocions, la necessitat de
pertanyer a un grup, I'autocontrol, les actituds
familiars, la seguretat personal i I'autoconfian-
<;a,I'exit o el fracas a I'escola, la resposta
davant de I'adult... i alguns més que ens
obliguen a buscar respostes educatives i
sobretot continu'itat en el temps.

~
FA MOLT TEMPS QUE TRACTEM

"'1..- EL TEMA DEL TABAC I ELS

"~',' NOSTRES ALUMNES SEGUEIXEN
, FUMANT...

L'escola té unes limitacions i una és el temps.
Per molt interessant o necessari que sigui un
tema, la programació és densa i cal tenir temps
per tractar tots els continguts que hem inclos.
Pensem, per exemple, en el nombre d'hores que
podem dedicar al tema del tabac i pensem, per
un moment, en el nombre d'hores que hi dedica
la publicitat, la influencia d'amics i familiars
fumadors i el mateix desig adolescent d'experi-
mentar.
Un programa que tracti el tabac, per molt bo que
sigui, no és una fórmula magica que elimina
automaticament totes aquestes influencies
externes ¡internes.
Hem de pensar que estem posant una Ilavor que
ajudara a la persona a reflexionar i a valorar
amb més elements els pros i contres de la seva
decisió.

I S] L'ESCOLA HO HA DE FER TOn

La resposta obvia és NO, encara que quan
parlem d'escola ens referim a comunitat escolar i
per tant a la participació de TOTS , no només del
professorat.
Hi ha factors de risc, pero, que només es poden
detectar a I'escola. Les condicions d'aprenentatge
exigeixen una capacitat d'atenció, un nivel! de
concentració i memoria, un control postural, unes
interaccions amb iguals i amb figures adultes que
es veuen afectades quan hi ha un consum de
drogues.
Quan el consum ha passat de ser puntual o de
caps a setmana per integrar-se en el dia a dia de
I'adolescent, és quan els efectes poden interferir
en el seu desenvolupament educatiu i relacional.

raJf1.' I LES NORMES...?

~
També són importants. Tenen una funció
preventiva perque ajuden a mantenir I'auto-
control. Tanmateix, a I'hora de definir les
normes i les accions que s'emprendran quan
s'incompleixin poden sorgir postures i actituds
diferents entre el professorat.
En aquest sentit cal donar missatges cohe-
rents i actuar tots de la mateixa manera.
Si I'adolescent percep I'equip docent com un
tot, el missatge pren for<;ai s'assumeix millor.

f71\l
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EL PLA PREVENTIU ENS POT

9 DONAR FEINA ?

Un model participatiu, inicialment, pot fer
aquesta impressió, tothom es mobilitza, se'n
parla, es convoquen reunions, etc. pero amb
aquesta participació s'aconsegueix un objectiu
important: la implicació. Els projectes en que
tothom sent que hi ha participat són la millor
manera d'abordar la prevenció.
Quan totes i cada una de les persones implica-
des fan seu un mateix marc de referencia, les
accions que se'n deriven són més efectives i es
mantenen en el temps. L'equip tecnic de suport
-de l'Agencia de Salut Pública (ASPB) i del
districte- treballara al costat del centre, oferint
els coneixements i les eines necessaries
(assessorament, materials, idees, etc).

181 COM ENS POSEM A

ltIIIII TREBALLAR?

. Primer es fara una reunió de I'equip directiu,
els tecnics del districte i els tecnics de I'ASPB.

S'omplira una fitxa que ajudara a coneixer la


