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ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL
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TREBALL SOCIAL I DROGODEPENDÈNCIES

PROGRAMA

Assignatura optativa: Primer Quadrimestre
Professora: Olga Salvat Salvat. E-mail: oss@fcj.urv.es
AULA: 503
HORARI: divendres de 16:00’ a 19:00’
Horari d’atenció a l’alumne/a: divendres de 19:00’ a 20:00’ al despatx, preferiblement
havent concertat cita prèvia.

PRESENTACIÓ. OBJECTIUS

Amb els continguts que es presenten a continuació,  es pretén guiar a l’alumne/a en el
coneixement  dels diferents usos de substàncies psicoactives, i d’una manera més
complerta, en els usos problemàtics d’aquestes i la seva atenció.  En la tasca diària com a
professionals del Treball Social, els problemes relacionats amb el consum de substàncies
que generen dependència és una constant que es presenta en diferents graus i de diferents
formes. És important, per aquest motiu,  un coneixement sobre aquest àmbit d’intervenció
per poder oferir una atenció integral i de qualitat als usuaris dels serveis socials, així com
una atenció en consonància amb els diferents programes i directrius d’intervenció   que
existeixen  des dels dispositius específics.

Els objectius del curs són:

- Proporcionar una visió global del fenomen de les drogodependències. Realitzar una
aproximació  amb serietat i rigurositat  a la globalitat dels aspectes relacionats amb l’ús
de substàncies psicoactives.

- Dotar a l’alumnat de les eines teòriques i pràctiques necessàries per una adequada
intervenció, com a futurs treballadors socials de diferents institucions de serveis socials,
en l’àmbit de les drogodependències.

- Introduir a les aules les experiències del treball que des dels diferent dispositius i
professionals s’estan realitzant en l’actualitat a l’àrea de drogodependències.

- Donar a conèixer els recursos existents per atendre i tractar les drogodependències.



METODOLOGIA

- Exposició teòrica per part del professor/a .
- Treball i reflexió sobre casos pràctics.
- Audició i reflexió sobre temes musicals.
- Treball a classe de l’alumne/a individual i grupal sobre material bibliogràfic.
- Treball a classe de l’alumne/a individual i grupal sobre experiències personals. Breu

estudi de la família de referència vers les drogues.
- Revisió de material bibliogràfic i/o audiovisual com a suport a les exposicions teòriques

i com a facilitadors dels debats sobre els diferents blocs temàtics de la matèria.

CONTINGUTS

1- ASPECTES GENERALS
- CONCEPTES BÀSICS, TEMINOLOGIA.
- CLASSIFICACIÓ DE LES DROGUES.
- MODELS EXPLICATIUS DE LES DROGODEPENDENCIES.
- FACTORS D’INICI I MANTENIMENT DEL CONSUM DE DROGUES

2- BREU HISTÒRIA DE LES DROGUES. Antonio  ESCOHOTADO en el llibre  Las
drogas: de ayer a mañana any 1994.

3- SUBSTÀNCIES CAPACES DE GENERAR DEPENDÈNCIA O ÚS
PROBLEMÀTIC

- L’ALCOHOL I L’ALCOHOLISME.
- EL TABAC.
- OPIACIS.
- COCAÏNA.
- AMFETAMINES.
- DROGUES DE DISSENY.
- CANNABIS.
- XANTINES.
- ELS ALUCINÒGENS.
- SUBSTÀNCIES VOLÀTILS.

4- LA INTERVENCIÓ PREVENTIVA.
- MODELS IDEOLÒGICS D’INTERVENCIÓ.
- OBJECTIUS DE LA PREVENCIÓ EN DROGODEPÈNDENCIES.
- PREVENCIÓ EN EL MARC ESCOLAR, DE LA SALUT, COMUNITARI,...
- LA REDUCCIÓ DE DANYS.

5- LA INTERVENCIÓ ASSISTENCIAL.
- MARC LEGAL: LEGISLACIÓ CIVIL, PENAL I ADMINISTRATIVA D’INTERÉS.
- LES DROGODEPENDÈNCIES A CATALUNYA, LA “XAD”: RECURSOS,

LEGISLACIÓ, PRIORITATS ACTUALS.
- EL PROCÉS TERAPÈUTIC I ELS PROFESSIONALS QUE INTERVENEN EN ELS

DIFERENTS NIVELLS D’ATENCIÓ.



AVALUACIÓ

- Prova escrita sobre la comprensió global dels continguts aportats.

• Convocatòria de juny: dilluns dia 19 de gener de 2004.  a les
16.00 hores. aula: 501-502.  Valor: 80% de la nota final.

• Convocatòria de setembre: dimarts dia 7 de setembre a de 2004
a les 16:00’ hores, aula 501-502. Valor: 80% de la nota final.

- Elaboració grupal d’un treball de síntesis, “pòster”.

• Convocatòria de juny: Presentació els divendres dies 9 i 16 de
gener prèvia notificació a la professora abans del dia 19 de
desembre’03. La notificació es pot fer a classe o per e-mail.
Valor: 15% de la nota final.

• Convocatòria de setembre: dimarts dia 7 de setembre de 2004 a
les 16:00’ hores, aula: 501-502. Valor: 15% de la nota final.

Característiques:
• A realitzar per grups de 3 a 5 persones.
• Temàtica: escollir una substància capaç de crear addicció, “droga”.
• Presentació oral d’uns 10.
• Format: tamany cartolina, pot ser més gran. Després de la presentació el

pòster se’l queda l’alumne/a. A la professora cal entregar breu ressenya amb
el títol, noms dels autors, fonts bibliogràfiques i idees principals extretes del
treball (una pàgina).

• Títol: síntesi del treball. Segons l’enfoc que li vulgueu donar: preventiu,
informatiu, històric, social, tractament als mitjans de comunicació...Cal que
sigui atraient. Obligatori.

• Autors del treball: nom i cognoms. Obligatori.
• Bibliografia. Obligatori.
• Característiques: tolerància, dependència física, síndrome d’abstinència,

efectes a curt termini i a llarg termini. Aconsellable.
• Breu ressenya històrica i cultural. Optatiu.
• Marc legal. Optatiu.
• Funció social. Optatiu.
• Onomàstica. Optatiu
• Accés. Compra i distribució. Optatiu.
• Etc.

- Valoració de la participació a les classes. Cal tenir present que es
realitzaran treballs a classe. Valor: 5% de la nota final.

NOTA: Cal aprovar tant la prova escrita com el treball per aprovar  l’assignatura.



BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Aguilar, Inmaculada (coord.), 1995: El educador social y las
drogodependèncias. Grupo Interdisciplinar sobre Drogas. Madrid.

- Alonso, J.M.; Durán, A.; Larriba, J. 1998:  Què podem fer els serveis
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i Desenvolupament Social. Barcelona.

- Arbex, Carmen ,  1996: Actuar con la comunidad Gitana. Orientaciones
para la intervención en drogodependencias desde los servicios asistenciales.
Asociación Secretariado General Gitano. Madrid.

- Castaneda, Carlos, 1968: Las ensenyanzas de Don Juan. Ediciones F.C.E.
España S.A. Madrid.

- Cirillo, S.; Berrini, R,; Cambiaso, G. Mazza, R. 1999: La familia del
toxicodependiente. Paidós Teràpia Familiar. Buenos Aires.

- Comas, D. (Comp.), 1992:  Fundamentos teóricos en prevención en
drogodependèncias. Madrid.
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Marquez (coord.) 1994: Las drogas: de ayer a mañana. Talasa Ediciones
S.L. Madrid

- Freixa, F; Soler Insa, P.A. y cols.  1981:  Toxicomanías, un enfoque
multidisciplinario. Barcelona, Fontanella.

- Gamella, Juan, 1990  La historia de Julian. Memorias de heroína y
delincuencia. Madrid, Ed. Popular.

- Gamella, J; Alvarez Roldán, A.,  1997:  Drogas de síntesis en España.
Patrones de adquisición y consumo. Madrid. Plan nacional sobre Drogas.

- Gold, M. 1991:  Marihuana Ediciones Neurociencias. Citran. Barcelona
- Gonzalez, C; Funes, J et alt. ,1989:  Repensar las drogas. Grup Igia.

Barcelona
- Grup Igia,
- 1993:  Estrategias de intervención familiar en drogodependencias.

Barcelona.
- 1995:  Centros de encuentro y acogida. Documento de referencia. Barcelona.
- 2000: Contextos, sujetos i drogas: un manual sobre las drogodependèncias.

Barcelona.
- Llopis Llácer,  J.J.  , 1998: “ Determinantes de la adicción a la heroína en

la mujer: La codependencia”, XXV Jornadas Nacionales Socidrogalcohol,
Tarragona .

- Markez, Iñaki (coord.), 1994:  Las drogas: de ayer a mañana.Madrid,
Talasa ediciones

- Norman, S; Miller, M.D. et alt:, 1993:  Alcohol. Ediciones en
Neurociencias. Citran. Barcelona.



- Pallarés i Gómez, J. 1995  La dolça punxada de l’escorpí. Lleida. Pagès
editors

- Parrino, Mark W ,1997: Manual de tratamiento con Metadona. Barcelona.
Grup Igia.

- Plan Nacional sobre drogas, 2000:  Plan Nacional sobre drogas. Memoria
1999. Madrid

- Romaní, Oriol, 1999:  Las drogas. Sueños y razones. Editorial Ariel,
Barcelona.

- Spitz, H; Rosecan, J, 1990:  Cocaína. Nuevos enfoques en Investigación y
tratamiento. Ediciones Neurociencias. Citran. Barcelona.




