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Prevención de condutas adictivas no ámbito escolar

O IES do Milladoiro, fundamentalmente a través do Departamento de Orientación e o Plan de
Acción Titorial, ven traballando dende a súa creación na prevención de condutas adictivas. Esta é,
entre outras, unha das razóns polo que Ministerio de Educación e Cultura concedeu ao centro o
distintivo de calidade “Vida Saudable”.

Neste curso 2017/2018, o IES do Milladoiro dá un paso máis neste terreo, desta volta da man do
Concello de Ames. Para abordar o  fenómeno das adiccións con ou sen substancias cómpre partir
da súa natureza multi-causal directamente relacionada con factores de índole persoal, familiar e
social.  Por  outra  banda,  as  intervencións  no  ámbito  da  prevención  deben  estar  orientadas  á
minimización dos factores de risco e á potenciación dos factores de protección.

Por estas razóns, ademais das accións realizadas en 2º e 4º da ESO, desenvolveremos neste curso
un ciclo de intervencións co alumnado de 1º de Bacharelato. 

Trátase, por outra banda, dunha proposta que implica ao profesorado, ás familias -coas que se
desenvolverán  sesións  informativas  antes  e  despois  da  intervención  co  alumnado.  Véxase
calendario-, e, loxicamente, ao alumnado.

O alumnado asistirá, dentro do horario escolar, a tres sesións de traballo dirixidas pola psicóloga
Belén  Montesa,  grazas  ao  apoio  do  Concello  de  Ames.  Nesas  sesións  trataranse,  cunha
metodoloxía participativa,  cuestións como o autocoñecemento, a comunicación asertiva, a toma
de  decisións,  o  pensamento  creativo  e  crítico,  o  manexo  das emocións...  Cuestións  que  lles
permitirán potenciar un estilo de vida saudable así como estratexias e ferramentas persoais para
enfrontarse  á  presión  de  grupo  e  a  aquelas  situacións  de  risco  coas  que  inevitablemente
atoparanse,  xa que a  normalización social  de certos consumos, sobre todo de alcol,  tabaco e
cannabis, xunto coa baixa percepción de risco,  e  o uso abusivo da tecnoloxía e os seus riscos
inherentes, forman parte do que viven os nosos adolescentes no seu día a día.

Unha vez rematado o traballo de aula, elaborarase un informe de avaliación do programa para
coñecemento da comunidade escolar.

Calendario das reunións co alumnado:
Mércores 21 de marzo: 5ª hora con 1ºA BACH e 6ª hora con 1ºB BACH.
Xoves 22 de marzo: 5ª hora con 1ºB BACH e 6ª hora con 1ºA BACH.
Venres 23 de marzo: 5ª hora con 1ºA BACH e 6ª hora con 1ºB BACH.

Calendario das reunións para as familias
Martes, 13 de marzo: familias de 1ºde Bach ás 18:30 horas.
Martes, 02 de abril: familias de 1º de BACH ás 18:30 horas.
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