
PPC – PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
   

ESCOLA  ELS ARCS  
 
 

L’Escola de Secundària Els Arcs ha elaborat aquest protocol d’actuació, 
emmarcat dins del Pla Preventiu del Centre, en col·laboració amb el Servei 
d’Orientació sobre Drogues de l’Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
El SOD orienta i garanteix la feina realitzada per les diferents comissions 
(pares, alumnes i professors) i n’és el centre de referència. 
 
 
1 - INDICIS DE CONSUM 
 
En cas que una família o una altra persona informés a l’escola d’un possible 
consum per part d’algun alumne.  
 
Caldria: 

• Establir vies de comunicació adequades (professors-tutors-equip 
directiu) 

• Tranquil·litzar les famílies recordant-los que l’escola treballa en un PPC 
• Agrair a les famílies que hagin confiat en l’escola 
• Explicar a les famílies que aquests comentaris entre adolescents són 

bastant freqüents i que s’han de verificar 
• Des de l’escola i, concretament des de tutoria, observar la situació i 

només avisar la família en el moment en què es constati el problema 
• Programar una activitat de reflexió sobre el consum de drogues per tal 

de poder parlar amb els alumnes. En el cas que es cregui convenient, 
demanarem l’assessorament d’especialistes 

• En cas que es comprovi que els comentaris són certs i que hi ha consum 
per part dels alumnes caldrà informar les famílies i començar un seguit 
d’activitats per ajudar l’alumne 

 
 
2 - INDICIS DE TRÀFIC/VENDA 
 
En cas que una família o una altra persona informés a l’escola d’un possible 
tràfic o venda per part d’algun alumne. 
 
Caldria: 

• Establir vies de comunicació adequades (professors-tutors-equip 
directiu) 

• Asserenar les famílies recordant-los que l’escola treballa en un PPC 
• Agrair a les famílies que hagin confiat en l’escola 
• Des de l’escola i, concretament des de tutoria, observar la conducta de 

l’alumne de més a prop 
• Si el tutor ho creu convenient podrà parlar-ne amb el mateix alumne  
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• Finalment caldrà que el tutor avisi als pares de la sospita (no per 
espantar, sinó perquè l’observació sigui conjunta) 

 
 
3 - CONSUMIR DROGUES (ALCOHOL, CÀNNABIS...) FORA DE L’HORARI 
ESCOLAR, l LLUNY DE L’ESCOLA 
 
Caldria: 

• Comunicació al tutor 
• El tutor ho comenta a l’equip directiu de l’escola 
• El tutor parla amb l’alumne sobre la situació de risc en que se l’ha vist 
• En cas que l’alumne ho necessiti, se li aconsella l’orientació 

d’especialistes) 
• El tutor transmetrà aquesta informació a la famíla en el moment 

oportú 
 
 
 
4 - CONSUMIR DROGUES (ALCOHOL, CÀNNABIS...), FORA DE L’HORARI 
ESCOLAR, PROP DE L’ESCOLA 
 
Caldria: 

• Comunicació al tutor 
• El tutor ho comenta a l’equip directiu de l’escola 
• El tutor parla amb l’alumne sobre la situació de risc en què l’ha vist 
• L’alumne ha d’explicar la situació a la família, en un termini d’un 

parell de dies 
• La família s’ha de posar en contacte amb el tutor per comentar 

l’incident. Si la família no es posés en contacte amb el tutor, seria ell 
mateix qui hauria de posar-s’hi 

 
 
 
5 - EFECTES IMPORTANTS A L’ESCOLA 
 
Venir a l’escola sota els efectes d’alguna substància que impedeix que l’alumne 
segueixi el ritme de classe: mareig, incontinència, astènia muscular... 
 
Caldria: 

• Portar l’alumne a secretaria 
• Telefonar a casa i comunicar-ho a la família per tal que vinguin a 

buscar el seu fill 
• Posteriorment, caldrà valorar la situació amb la família i fer-ne un 

seguiment 
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6 - EFECTES SECUNDARIS A L’ESCOLA 
 
Apatia, ulls vermells, pupil·les dilatades, cansament, poc autocontrol... 
 
Caldria: 

• Observar l’alumne 
• Dirigir comentaris verbals a l’alumne (no et veig bé, et noto cansat...) 
• Comentar-ho amb el tutor i l’equip directiu 
• Contrastar la informació amb altres professors 
• Si la situació es repeteix, el tutor farà una reflexió a l’alumne demostrant 

preocupació 
• El tutor transmetrà aquesta informació a la família en el moment oportú 

 
 
7 - PRESUMIR DEL CONSUM  DINS DE L’ESCOLA   
   
Aquesta situació es considera una falta lleu (Article 71. Punt 2, de les NCC): 
“Qualsevol acte d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la 
Comunitat Educativa” 
 
Caldria: 

• Sigui quina sigui la persona que s’hi trobi, en el mateix moment, és 
convenient que talli el comentari dient que l’objectiu de l’escola és de la 
formació integral de l’alumne, l’educació per a la salut... i que l’escola 
està molt lluny del consum, per això s’està treballant en un PPC 

• Transmetre la informació al tutor i equip directiu 
• El tutor observa i parla amb els alumnes implicats 
• En cas de confirmació de consum, parlar amb les famílies i ajudar els  

alumnes a través d’entitats especialitzades 
• En cas de reiteració, el tutor farà una amonestació per escrit i ho 

comunicarà a la família 
 
 

 
8 - CONSUMIR DROGUES (TABAC, ALCOHOL, CÀNNABIS...) DINS DEL 
RECINTE ESCOLAR 

 
Aquesta situació es considera una falta greu: “Incitació o realització d’actes 
contraris a la salut i a la integritat personal dels membres de la Comunitat 
Educativa” 
Si hi ha una reincidència es considera falta molt greu, que requereix la 
intervenció del Consell Escolar: 
“Els actes d’indisciplina, injúria o ofenses molt greus contra els membres de la 
Comunitat Educativa i, en concret, els actes que comportin violació greu del 
respecte degut al Caràcter Propi del Centre i la incitació dels companys a 
infringir greument les NOFC” 
 
 
 
Caldria: 
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• Amonestació verbal sobre el que està fent 
• La persona de l’escola que es troba amb aquesta situació ha de 

compartir la informació amb el tutor i l’equip directiu 
• El tutor cal que parli amb l’alumne i després amb la família 
• Amonestació escrita redactada pel tutor i comunicada als pares 
• Cal que quedi constància en el full d’incidències de l’alumne 
• Buscar una activitat compensatòria, com una reflexió escrita sobre els 

perjudicis del consum de l’alcohol o cànnabis en un centre de secundària 
com el nostre i  presentar-lo davant d’un adult (tutor, psicopedagog, 
Director, Cap d’estudis, Coordinador...) o qualsevol altre: una setmana 
sense pati, treball sobre drets i deures de l’alumne...) 

• En cas de reincidència, es recomanarà a l’alumne l’assistència a un 
centre especialitzat i se seguirà el protocol d’una falta molt greu 

• El tutor portarà un control de l’assistència periòdica de l’alumne al centre 
especialitzat 

 
 

 
9 - CONSUMIR DROGUES (ALCOHOL, CÀNNABIS...) FORA DE L’ESCOLA, 
DINS DE L’HORARI ESCOLAR (Alumnes de 4t que surten a l’hora de pati o 
al migdia) 

 
Aquesta situació es considera una falta greu: “Incitació o realització d’actes 
contraris a la salut i a la integritat personal dels membres de la Comunitat 
Educativa” 
Si hi ha una reincidència es considera falta molt greu, que requereix la 
intervenció del Consell Escolar:  
“Els actes d’indisciplina, injúria o ofenses molt greus contra els membres de la 
Comunitat Educativa i, en concret, els actes que comportin violació greu del 
respecte degut al Caràcter Propi del Centre i la incitació dels companys a 
infringir greument les Normes de Convivència del Centre” 
 
Caldria: 

• Amonestació verbal sobre el que està fent 
• La persona de l’escola que es troba amb aquesta situació ha de 

compartir la informació amb el tutor i l’equip directiu 
• El tutor cal que parli amb l’alumne i després amb la família 
• Amonestació escrita redactada pel tutor i comunicada als pares 
• Cal que quedi constància en el full d’incidències de l’alumne 
• Buscar una activitat compensatòria, com una reflexió escrita sobre els 

perjudicis del consum de l’alcohol o cànnabis en un centre de secundària 
com el nostre i  presentar-lo davant d’un adult (tutor, psicopedagog, 
Director, Cap d’estudis, Coordinador...) o qualsevol altre: una setmana 
sense pati, treball sobre drets i deures de l’alumne...) 

• En cas de reincidència, es recomanarà a l’alumne l’assistència a un 
centre especialitzat i se seguirà el protocol d’una falta molt greu 

• El tutor portarà un control de l’assistència periòdica de l’alumne al centre 
especialitzat 

 

 4 



 
10 - TRÀFIC/VENDA 

 
Aquesta situació es considera una falta molt greu, que requereix la intervenció 
del Consell Escolar: 
“Els actes d’indisciplina, injúria o ofenses molt greus contra els membres de la 
Comunitat Educativa i, en concret, els actes que comportin violació greu del 
respecte degut al Caràcter Propi del Centre i la incitació dels companys a 
infringir greument les Normes de Convivència del Centre” 
 

• El tutor parla amb la família 
• S’obre un expedient a l’alumne que es portarà al Consell Escolar i se 

seguirà el protocol d’una falta molt greu 
• Se li recomana de manera insistent la visita a un centre especialitzat 

com a mostra de voluntat de tractar el tema 
• El tutor portarà un control de l’assistència periòdica de l’alumne al centre 

especialitzat 
 
 
 
11 – CONSUMIR DROGUES (ALCOHOL, CÀNNABIS...) EN UNA SORTIDA 
(EXCURSIÓ, VIATGE...) 
 
Aquesta situació es considera una falta molt greu que requereix la intervenció 
del Consell Escolar: 
“Els actes d’indisciplina, injúria o ofenses molt greus contra els membres de la 
Comunitat Educativa i, en concret, els actes que comportin violació greu del 
respecte degut al Caràcter Propi del Centre i la incitació dels companys a 
infringir greument les Normes de Convivència de Centre” 
 

• Abans de sortir, caldria elaborar conjuntament amb els alumnes la 
normativa de la sortida en relació al consum, informant de la legalitat i 
fent que es comprometin realment a portar-la a terme. 

• Si un alumne creu que no pot acatar aquesta normativa, se li aconsella 
que es quedi a Barcelona. 

• Si un alumne no mereix la confiança per part del tutor o el seu 
comportament no és l’adequat, el tutor pot decidir que no marxi amb el 
grup. 

• Si, malgrat tot, un company consum o trafica al llarg del viatge, se 
l’enviarà a casa des de la ciutat on es trobi. En aquest cas, la família 
s’haurà de fer càrrec de les despeses del viatge de tornada. Un cop a 
Barcelona se seguirà el protocol d’una falta molt greu. 

 5 


	1 - INDICIS DE CONSUM
	5 - EFECTES IMPORTANTS A L’ESCOLA
	8 - CONSUMIR DROGUES (TABAC, ALCOHOL, CÀNNABIS...) DINS DEL RECINTE ESCOLAR

