
                                   
 

 

PROPOSTES EDUCATIVES DES DE CASA: CONDUCTES ADDICTIVES i BON ÚS DE PANTALLES 

 

Benvolguts/des, 

Des del Programa de Prevenció de conductes Addictives del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i en 

col·laboració amb els Serveis Educatius de l’Alt Empordà, hem considerat que en aquests moments de 

confinament era molt important oferir a les famílies una sèrie de recomanacions que facilitessin la 

convivència i la sensibilització en relació a les conductes addictives, ja sigui per fomentar un ús adequat 

de pantalles i/o per prevenir el consum de substàncies (begudes energètiques, tabac, alcohol, porros o 

altres drogues). 

A tal fi, hem elaborat 6 infografies per reflexionar sobre aquestes temàtiques (pautes educatives, 

comunicació, educació en valors, resolució de conflictes, normes, límits, autocontrol, entre d’altres).  

Us farem arribar aquestes infografies per correu electrònic i  WhatsApp, demanant-vos que les distribuïu 

setmanalment a les famílies del vostre centre. El procediment per a la seva distribució serà el següent: 

 Una fitxa cada dilluns des del 20 d’abril al 25 de maig. Les fitxes aniran acompanyades per unes 

recomanacions educatives molt breus, “píndoles educatives” reforçadores del seu contingut. Cada 

fitxa incorporà un petit exercici per millorar les pautes educatives per posar en pràctica durant la 

setmana. 

Alhora, s’oferirà a les famílies la possibilitat de realitzar una videoconferència grupal a fi de parlar sobre 

els continguts tractats en les píndoles educatives, intentant resoldre  els dubtes i qüestions que 

presentin.  

Data videoconferència: Dia 28 de maig de 17h a 18.30h 
A càrrec de: Enric Marcos i Gerard Verges. Psicòlegs, especialitzats en conductes addictives, 

 

Aprofitarem també per informar a les famílies que el Servei d’orientació sobre drogues i addicions –

SOD-  ofereix la possibilitat d’atenció per videoconferència. En cas que estiguessin interessades en 

aquest servei, serà necessari que enviïn un correu electrònic a: sod.ccae@gmail.com , adjuntant el nom i 

explicant breument el motiu de la consulta. Se’ls contestarà en un termini màxim de 72 h per donar-los 

dia i hora per una videoconferència amb un psicòleg del servei.  

Salut! 
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