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Breu contingut:

Aproximació a les substàncies addictives més freqüents en la nostra societat. Com
afecten a nivell social i familiar. Història, ús i abús, recursos, lleis. 

Presentació:

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 substànciesque generen
dependència és una contsnat que es presenta en diferents graus i de diferents
formes. És importan, per aquest motiu, un coneixement sobre aquest àmbit
d'intervenció per poder oferir una atenció integral i de qualitat als usuaris del
serveis socials, així com una atenció en consonància amb els diferents programes i
directius d'intervenció que existeixen des dels dispositius específics.
els objectius del curs són:
- Proporcionar una visió global del fenòmen de les drogodependències. Realitzar
una aproximació amb serietat i rigurositat a la globalitat dels aspectes relacionata
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 diferents
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 de la professora.
- Treball i reflexió sobre casos pràctics.
- Audició i reflexió sobre temes musicals.
- Treball a classe de l'alumne/a individual o grupal sobre material bibliogràfic.
- Treball en l'aula individual i grupal sobre experiències personals. Breu estudi de
la família de referència vers les drogues.
- Revisió de material bibliogràfic i audiovisual com a suport a les exposicons
teòriques i com falicitadors dels debats sobre els diferents blocs temàtics de la
matèria. 

Temari:

1- ASPECTES GENERALS
.Conceptes bàsics, terminologia.
.Classificació de les dorgues.
.Models explicatius de les drogodependències.
.Factors d'inici i manteniment del consum.




2- SUBSTÀNCIES CAPACES DE GENERAR DEPENDÈNCIA O ÚS PROBLEMÀTIC.
Història, marc legal, ús i abús, repercusions:
.L'acohol i l'alcoholisme
.El tabac.
.Opiacis.
.La fulla de coca i la cocaïna.
.Amfetamnes.
.Drogues de disseny.
.Cannabis.
.Les xantines.
.Els alucinògens.
.Substàncies volàtils.

3- LA INTERVENCIÓ PREVENTIVA.

4- LES ADDICIONS I LA VIOLÈNCIA A LES LLARS I AL CARRER.

5- LA INTERVENCIÓ ASSISTENCIAL.

Forma d'avaluació:

- Es realitzarà una prova escrita sobre la comprensió global dels continguts
aportats.

- Elaboració grupal d'un treball de sínstesis sobre una droga.  Es presenta en
format de "pòster" i s'exposa en forma oral a classe.

- Es valora la participació a les classes.

NOTA: cal aprovar tant la prova escrita com el treball per aprovar l'assignatura.
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Observacions:

Per a qualsevol consulta els alumnes us podreu posar en contacte amb la
professora a través dels següents correus electrònics: 
            - oss@hjxxiii.scs.es
            - oss@fcj.urv.es


