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Introducció

Es tracta d’un curs singular adreçat als professionals i futurs professionals, tant 
de l’àmbit de la salut com de l’àmbit social, a qui pretén capacitar des d’una 
perspectiva teòrica i pràctica. Està especialment orientat a difondre i promoure 
la prevenció de drogues a tots els nivells (decisió política, disseny de la 
intervenció, organització i gestió, implementació i avaluació). El curs integra el 
material del Currículum Universal de prevenció i el material desenvolupat en el 
projecte UPC-Adapt, que tenia com a objectiu proporcionar un currículum 
estandaritzat en prevenció per a Europa.

Té com a objectiu fonamental reduir els problemes de salut, socials i econòmics 
associats al consum de substàncies mitjançant la formació i capacitació de 
professionals de l’àmbit de la prevenció, així com harmonitzar els criteris i 
estratègies europeus introduint els professionals en les intervencions i 
estratègies basades en l’evidència més efectiva avui en dia i també els 
estàndards professionals de prevenció en la pràctica professional. 

El Currículum Universal de Prevenció recull els Estàndards Internacionals en la 
Prevenció del Consum de Drogues desenvolupats per l’Oficina de les Nacions 
Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), els Estàndards Europeus de 
Qualitat en Prevenció de Drogues (EDPQS), de l’Observatori Europeu de les 
Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) i l’Aliança per a Estàndards de Prevenció 
(Prevention Standards Partnership) a societats d’Europa.

A qui va adreçat

A diplomats, llicenciats o graduats i professionals de diversos àmbits 
d’intervenció social en salut i prevenció de consum, com Educació Social, Treball 
Social, Psicologia, Pedagogia, Medicina, Infermeria, així com a responsables de 
polítiques que afectin aquests àmbits. 

Al col•lectiu de professionals que directament o indirectament estan relacionats 
amb la prevenció del consum de drogues, així com a professionals dels cossos 
policial i judicial, sensibles a la necessitat d’adquirir competències, 
coneixements i habilitats en relació amb els fenòmens que són objecte del curs. 
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Sortides professionals

Qualsevol que estigui relacionada amb l’àmbit en què es treballi en prevenció i 
salut pública, ja sigui sociosanitari o socioeducatiu. La singularitat i qualitat 
d’aquest postgrau incrementa les possibilitats d’inserció laboral dels 
professionals en les àrees de gestió i comunicació específiques en salut pública i 
educació per la salut. 

 Informació i matrícula
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

http://www.fueib.org/curs/drogues
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Continguts

Sessió introductòria – L’UPC i el rol dels professionals de la prevenció

Mòdul I. Conceptes generals subjacents a la prevenció efectiva

1. Epidemiologia de l’ús a l’abús de substàncies i la ciència en prevenció
       • El consum de substàncies a Europa
         • Farmacologia i fisiologia: El consum de substàncies
           • Els trastorns del consum de substàncies: Problemes de salut provocats    
               pel consum de substàncies
   • El model etiològic 
     • Marc multinivell per al desenvolupament
         • La necessitat de serveis integrals i integrats per al consum de           
                substàncies

2. Els fonaments de la ciència de la prevenció i les intervencions basades
en l’evidència
           • Definicions i principis
            • Els fonaments teòrics de la prevenció
            • Estructura, continguts i execució: Poblacions diana

3. Intervencions i polítiques de prevenció basades en l’evidència
            • Els estàndards internacionals en la prevenció del consum de drogues
            • Els estàndards europeus de qualitat en prevenció de drogues
            • Programes basats en l’evidència fets a mesura: Equilibri entre                             
                l’adaptació i la fidelitat 

4. Seguiment i avaluació
 • Avaluació i investigació
 • Sistema d’avaluació i disseny d’investigació
 • Components del disseny de la investigació o de l’avaluació
 • Tipus de disseny d’investigació 
  - Aspectes de la qualitat que s’han de tenir en compte quan  
    s’analitzen els resultats d’avaluació
  - Exemples comuns de disseny d’avaluació 
 • Mostreig i mediació
 • Recopilació i anàlisi de dades i estadístiques
 • Treballar amb un investigador en avaluació: el model col•laboratiu 
 • Usar els registres de programes de prevenció
 • Avaluacions ex ante

Mòdul II. Enfocaments de la prevenció en contexts diferents

1. Prevenció basada en la família
 • Definicions: famílies com a sistemes
 • Tipus d’intervencions basades en la família
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 • Continguts generals de les intervencions basades en la família:   
   continguts per als pares, per als fills i per a la família 

 • Programes basats en l’evidència científica 
 • Reptes 

2. Prevenció basada en l’escola
 • Objectius de la prevenció a l’escola
 • Dades sobre el consum de substàncies entre estudiants
 • Aplicar la teoria
 • Programes basats en l’evidència científica 

3. Prevenció basada en l’àmbit laboral
 • Lloc de treball i prevenció: característiques de la prevenció en el lloc  

   de treball, barreres, proves de drogues

4. Prevenció basada en l’entorn
 • L’entorn i les seves influències
 • Definicions: la socialització i les intervencions ambientals
 • Els enfocaments de prevenció en l’entorn d’escoles i llocs de treball:  

   polítiques per a les escoles i per als llocs de treball
 • Les polítiques de tabac i alcohol sobre la població i l’entorn
 • Estratègies en llocs d’oci

5. Prevenció basada en els mitjans de comunicació
 • Per què cal usar els mitjans de comunicació en la prevenció del   

   consum de substàncies
 • Teories de la manera com els mitjans de comunicació afecten el
   públic
 • Evidència
 • Com podem utilitzar els mitjans de comunicació en el treball de la  

   prevenció

6. Prevenció basada en la comunitat
 • Definicions
 • Programes basats en l’evidència científica
 • Construir un equip comunitari efectiu 

7. Descripció general dels entorns de prevenció
 • Recordatori resum sobre els contextos de prevenció vists en les   

   sessions anteriors 

8. Prevenció ètica i promoció
 • Aspectes ètics de la prevenció
 • Promoció de la prevenció basada en evidències
 • Conclusions del curs 
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Professorat

• Amer, Joan. Professor contractat doctor interí del Departament de Pedagogia 
i Didàctiques Específiques de la UIB.

• Ballester, Lluís. Professor titular del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB.

• Cabellos, Albert. Graduat en Educació Social per la UIB. Contractat 
predoctoral FPU del grup de recerca GIFES. 

• Gervilla, Elena. Professora contractada doctora del Departament de 
Psicologia de la UIB.

• Gomila, Maria Antònia. Professora contractada doctora del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.  

• Moratinos, Albert. Professor associat del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB. 

• Mullor, Jesús. Professor associat del Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació de la UIB. Director de Projecte Home Balears.

• Negreiros, Jorge. Catedràtic de la Universitat de Porto.

• Nevot, Maria de Lluc. Graduada en Treball Social i Màster en Intervenció 
Socioeducativa amb Menors i Família per la UIB.

• Oliver, Josep Lluís. Professor titular del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB. 

• Orte, M. del Carme. Catedràtica del Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques de la UIB. 

• Pascual, M. Belén. Professora contractada doctora del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. 

• Pozo, Rosario. Professora contractada doctora interina del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. 

• Puiguriguer, Jordi. Coordinador de la Unitat de Toxicologia de l’Hospital 
Universitari de Son Espases.

• Rial, Antonio. Professor titular de la Universitat de Santiago de Compostela.
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• Quesada, Victòria. Professora contractada doctora interina del Departament de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

• Sánchez, Lydia. Llicenciada en Psicologia per la UIB. Psicòloga general 
sanitària. Treballa com a psicoterapeuta a l'Institut Clínic Manacor.

• Valero, Maria. Professora ajudant del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB. 

• Vives, Margalida. Professora contractada doctora interina del Departament 
de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. 
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Avaluació

Per poder ser avaluat cal:

 - Fer proves escrites de cada un dels mòduls (40% de la nota final)

 - Lliurar el treball de fi de curs (60% de la nota final)

Titulació

«Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum 
Universal de Prevenció-UPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)», per a alumnes 
amb titulació universitària reglada.
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Dades específiques

Direcció:
M. del Carme Orte Socias. Catedràtica del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB.

Coordinació:
Maria Antònia Gomila Grau. Professora contractada doctora del 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
Joan Alfred Amer Fernández. Professor contractat doctor interí del 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Secretaria tècnica:
Noemi Gelabert. Graduada en Treball Social. Tècnica de recerca del grup 
d’investigació i formació educativa i social (GIFES).

Nombre de places: mínim d’alumnes previst: 15; màxim previst: 30.

Modalitat: a distància

Dates i horari: del 3 de febrer al 16 de maig de 2020. 
Les sessions tenen flexibilitat absoluta, ja que el curs és a distància. 
L’alumnat pot accedir-hi en qualsevol moment, i solament ha de tenir en 
compte la data de presentació de les activitats.

Idioma: l’idioma vehicular del curs serà el castellà. El material del curs 
serà en castellà i anglès.

Matrícula: fins al 30 de gener de 2020 o fins que se n’exhaureixin les 
places.

Preu i pagament: 620 euros.
Únicament es tornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne/a o anul•lació del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul•lar-lo en cas que no arribi al 
nombre mínim d’alumnes perquè es pugui impartir.

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


