LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA
La nostra Oferta Educativa està composta per tres programes, que es poden impartir de manera
conjunta o individualment. Cada programa es dirigeix a un públic objectiu concret i compta amb
una metodologia específica:
•
Programa Educatiu “Menors ni una gota”, dirigit a menors entre 12 i 18 anys
•
Programa Pedagògic Les Cares de l'Alcohol, eina en línia dirigida a professors
•
Programa formatiu dirigit a les famílies

PROGRAMA EDUCATIU “MENORS NI UNA GOTA”
Programa de prevenció del consum d'alcohol en menors que compta amb l l’aval de la
Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Bosch i Gimpera. Present en moltes
aules des del curs 2001-2002, el programa està dirigit i adaptat a alumnes de l'ESO,
Batxillerat i Cicles Formatius.
Metodologia i materials. Els monitors de la Fundació imparteixen sessions presencials
y/o telemàtica en les quals l'alumnat coneix de primera mà els problemes associats al
consum prematur d'alcohol. Per a això comptem amb material de suport:
o
Guia per a l'alumnat
o
Guia per al professorat (es pot descarregar en www.alcoholysociedad.org)

RECOMANACIÓ: per a millorar l'eficàcia del programa, recomanem que sigui impartit en cursos
alterns de manera que es converteixi en un programa implantat de manera estable en el centre
(per exemple, que els alumnes rebin el programa en 1r d'ESO, 3r d'ESO i 1r de Batxillerat). A més,
aconsellem que les sessions impartides pel monitor es complementin amb les activitats
proposades per als tutors en la guia del professorat.

PROGRAMA FORMATIU DIRIGIT A LES FAMÍLIES: Conferències
Conscients que les famílies exerceixen una labor primordial a l'hora de
prevenir el consum en menors, la Fundació Alcohol i Societat ha dissenyat
formacions dirigides a elles, amb l'objectiu de dotar-les de les eines
necessàries per a enfrontar-se al consum d'alcohol en els seus fills menors
d'edat. A més, els oferim consells útils per a abordar situacions quotidianes
relacionades amb l'educació dels seus fills, així com informació rigorosa
sobre l'alcohol i l'adolescència.
Metodologia i materials: Els monitors de la Fundació imparteixen una sessió d'aproximadament 1
hora i mitja. Cada assistent rep una Guia de Famílies com a complement a la informació i formació
facilitades.

PROGRAMA PEDAGÒGIC LES CARES DE L’ALCOHOL
Una funció fonamental de l'escola, a més de la purament formativa, és la socialitzadora. Així, els
professors com a agents educatius tenen l'oportunitat d'anar més enllà de
l'ensenyament curricular i treballar en la prevenció del consum d'alcohol en
menors i la promoció d'hàbits saludables.
Aquest programa s'estructura sota la Web www.lascarasdelalcohol.com
Metodologia i materials. Dirigit a l'alumnat de l'ESO, aquest programa s'aplica
a través dels tutors. Després d'una primera xerrada informativa al professorat
per a conèixer la Web i el seu funcionament i aspectes claus sobre alcohol, el programa permet
triar entre itineraris, que inclouen exercicis teòrico-pràctics, informació i jocs. La Fundació
realitzarà un seguiment via telefònica o correu electrònic.

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DE FAS
Des de la Fundació Alcohol i Societat, volem fer major difusió de les activitats que realitzem en els
centres educatius, tant a través de mitjans de comunicació com de xarxes socials i que d'aquesta
manera es visualitzi més la mateixa.
Per a això necessitem comptar amb la col·laboració dels centres que any rere any continuen
confiant en el nostre Programa Educatiu “Menors ni una gota”, i poder comptar amb material gràfic
com a fotos o vídeos. Per això és necessari que els alumnes comptin amb autorització per a
l'enregistrament o presa d'imatges. De no ser així, poden sortir d'esquena.

COM SOL·LICITAR ELS NOSTRES PROGRAMES
Per a sol·licitar-los solament haurà d'enviar-nos la FITXA DE RESERVA que trobarà adjunta a aquest
dossier, degudament emplenada, podrà enviar-la preferiblement per correu electrònic, fax o
correu postal a l'adreça que apareix en la part inferior de la fitxa. L'enviament de la reserva ha de
realitzar-se dins de la data indicada, per a facilitar l'organització dels programes.
A l'inici del curs escolar el personal de la Fundació es posarà en contacte amb el seu centre per a
explicar amb més detall el funcionament dels programes, solucionar els dubtes i concretar les dates
en les quals les intervencions tindran lloc. A més, en la pàgina www.alcoholysociedad.org podrà
trobar tota la documentació necessària i els convidem a seguir-nos en:

Facebook@FASorg

Twitter @AlcoholSociedad

Instagram alcoholinfo

Snapchat infoalcohol

Nom del Centre
Direcció

C.P.

Població I Província

Telèfon

Fax

Persona de contacte i càrrec

Un altre contacte del centre

E-mail (persona de contacte)

E-mail (general del centre)

Dades de contacte de l'AMPA (persona de contacte, telèfon i mail)
Modalitat de preferència:

Presencial:

Telemàtica:

1. Programa Educatiu “Menors ni una gota” (Recordi recomanació de realitzar el programa
en cursos alterns per a millorar la seva eficàcia)
Altres grups
Cursos interessats
Núm. Grups Total alumnes

Cursos interessats

1º ESO

1º CFGM

2º ESO

2º CFGM

3º ESO

1º CFGS

4º ESO

2º CFGS

1º BACH

1º FPB

2º BACH

2º FPB

Núm. Grups

Total alumnes

Mes del curs escolar 2021-2022 en què prefereixen rebre el Programa (d'octubre a abril). El mes serà
orientatiu en funció de la disponibilitat del monitor………………………………………………

1. Programa Pedagògic Les Cares de l'Alcohol

(Recordi que és un programa
diferent a l'anterior, que es treballa a través del professorat i està recomanat per a grups SI
d'ESO).

1. Intervencions familiars

SI
Dia de la setmana preferent:

Li preguem que ens remeti aquesta fitxa emplenada abans del 24 de Setembre de 2021 a:
Fundación Alcohol y Sociedad
C/ Velázquez, 64-66 3º planta 28001 Madrid
Tel. 91 745 08 44/ 91 781 36 63
Fax. 91 163 45 90
E-mail: coordinacion@alcoholysociedad.org
* Nota: LES SOL·LICITUDS S'ATENDRAN EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT DE LA FUNDACIÓ

NO
NO

