
 PREVILugo 
Sesións (50 min.): 
4 de cada obradoiro
dirixidas a ESO e BAC
Os obradoiros teñen como 
obxectivo a prevención, información 
e formación a través de programas 
de intervención socioeducativa.
Tentan ser unha ferramenta de 
traballo para fomentar valores 
como a igualdade, a non violencia...

 HABILIDADES SOCIAIS 
 Obxectivos: 
Aproximarse aos conceptos 
básicos de habilidades sociais.
Aprender a defender os propios 
dereitos e opinións.
Habilidades conversacionais.
Habilidades para a solución de 
problemas interpersoais

EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL
Coñecer a anatomía fisiolóxica 
e a diversidade sexual natural 
das persoas.
Identificar as diferentes ETS e o 
xeito de previlas.
Aprender a apreciar e respectar 
plenamente a diversidade 
sexual humana.

MOTIVACIÓN E TÉCNICAS 
DE ESTUDO
Que me pasa? Organízome ben?
Planificación e organización do 
meu tempo.
Adquirir pautas para elaborar: 
recursos, esquemas, mapas
conceptuais…
Coñecer técnicas coas que 
exercitar e aumentar a súa
capacidade de atención, 
concentración e memoria.

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
Coñecer e distinguir termos 
como empatía, asertividade e 
escoita activa. 
Distinguir os diferentes estilos 
de comunicación e recoñecer o 
seu propio estilo.
Tipos de conflito e formas 
de afrontalo.

CHARLAS FORMATIVAS
Proponse unha sesión (50 min.) 
apoiada con material audiovisual 
e posteriormente un debate 
sobre a temática exposta.

· A boa alimentación. Os 
trastornos alimentarios

· As redes sociais.
· O conflito.
· O acoso: bulling.

SOLICITUDES: faranse por 
correo electrónico:
mariajose.pena@
concellodelugo.org, enviando: 
nome do centro, grupos, días, 
horas e nº de participantes; 
tendo ata finais do mes 
de decembro.
Máis información no teléfono: 
982 297 269

Casa da Xuventude
Rúa Bal e Gay s/n Tfno: 
982297444

- OIX 
- Servizo de Prevención de 
Drogodependencias
C.C. Uxío Novoneyra - 3º planta
Rúa Quiroga Ballesteros s/n



PRogRama PPCDE:  
 SaÚDE Na ESCoLa 

Para E. Primaria
Programa de prevención con 
unidades didácticas para profe-
sorado e alumnado de primaria

*Entréganselle ao alumna-
do fichas e actividades que 
compoñen o programa.
 Obxectivo xeral:  influír nas crenzas 
e actitudes do alumnado de educa-
ción infantil e primaria sobre as drogas 
e o seu consumo, así como no consu-
mo actual de drogas e na intención de 
consumo futuro das e dos estudantes.
 Obxectivos específicos: 
• Valorar adecuadamente 
a autoestima, a toma de 

decisións e a identificación 
da presión de grupo para a 
resolución de conflitos.
• Axudarlle ao alumnado a 
desenvolver comportamentos e 
hábitos gratificantes, alternativos 
ao consumo de drogas.
• Número de sesións: 3.
CERtamE EDuCatIVo 
“EDuCaR PaRa PREVIR”

Para E. Primaria

XXII Certame artístico e 
creativo dirixido ao alumnado de 
primaria en debuxo. O tema do 
certame cada ano cambia, nesta 
ocasión será “Saúde e ocio”

 *PRogRama DE 
PREVENCIóN óRDago 
1º e 2º da ESO

Taller de prevención para os 
primeiros cursos de secundaria, 
composto dunha guía para o 
alumnado para traballar durante 
tres sesións ao longo do 
curso, tratando contidos como 
a presión de grupo, a toma 
de decisións, o consumo e a 
publicidade, crenzas, actitudes 
ou autoestima. *Entrégase 
caderno en cor ao alumnado 
coas actividades para traballar.
 Obxectivo xeral:  dotar de 
información recursos e habilidades 
ao alumnado para que dispoña 
dos valores e habilidades 

necesarias para decidir de 
maneira razoada e autónoma en 
situacións de oferta de drogas.
 Obxectivos específicos: 
• Potenciar a educación para a 
saúde e prevención do consumo 
de alcohol, tabaco e outras drogas
• Favorecer a promoción 
dos hábitos e estilos de 
vida saudables.
 É un programa centrado en: 
• Dotar de información 
adecuada sobre as drogas.
• Identificación das crenzas e 
actitudes ante as drogas.
• Análise das influencias ás 
que nos vemos sometidos.
• Autocoñecemento e 
mellora da autoestima.
• Práctica de toma de 
decisións racional e crítica.
• Desenvolvemento de técnicas 
para resistir as presións externas.

obRaDoIRo 
moNogRáfICo SobRE 
o CaNNabIS 
3º ESO

A verdade desta droga, baseado 
no programa de prevención 
Cannabis o que hai que saber. 
Obradoiro composto de 3 
sesións para coñecer realmente 
o que oculta esta substancia, 
os seus mitos, os intereses no 
seu consumo e os perigos reais 
dela. (*Consta de paneis que 
compoñen unha exposición, un 
díptico informativo en cor e as 
súas respectivas dinámicas).

 obRaDoIRo  
 SobRE DRogaS 
4º ESO
Traballaranse cuestións como a pre-
sión de grupo, a toma de decisións, os 
mitos sobre as drogas, ou a autoestima 
dun xeito dinámico e participativo. (Ma-
terias e unidades do programa NON 
PASA NADA, PASA ALGO?) O nú-
mero de sesións por grupo será de 3.

 outRaS PRoPoStaS PaRa 
o ámbIto EDuCatIVo 
- Obradoiros para grupos 
de FPB (3 sesións)
- Exposicións itinerantes
·  De que van as drogas? 
De que van os rapaces 
(20 paneis enmarcados)

·  Cannabis, o que hai que saber 
(8 láminas encapsuladas)

taLLERES DE PREVENCIóN DE 
DRogaS PaRa aS famILIaS 
Para pais e nais do último ciclo de 
primaria e ESO
Obxectivos: informar e sensibilizar 
as familias sobre o papel educador 
de cara a prevención de drogas.
Charlas: 
• A lei do alcohol: o que temos que 
saber pais e nais.
• Fomentar estilos de vida sauda-
bles dende a familias.

Servizo gratuito e confidencial no 
seguinte correo electrónico: 
lidia.platas@concellodelugo.org

*As solicitudes faranse por 
correo electrónico (francisco.
eiros@concellodelugo.org) 
enviando o nome do centro 
e dos grupos interesados en 
participar nos obradoiros as 
datas e horas e o número de 
participantes por aula, tendo ata 
finais do mes de decembro para 
facelo. Respectaranse os días 
e horas propostos polo centro 
na medida do posible, segundo 
vaian chegando as solicitudes 
reservaranse as datas solicitadas, 
tendo prioridade os primeiros 
centros en solicitar. O centro 
interesado comprometerase 
a colaborar na medida 
do posible e a aceptar as 
condicións e propostas de 
traballo unha vez solicitados 
e aceptados os obradoiros.
Para máis información e 
aclarar dúbidas poden chamar 
ao teléfono 982 297 498.


