
 

 

 

Nota de premsa 

 

Es presenta per primera vegada www.hablemosdedrogas.org, plataforma virtual que 
aglutina tots els elements del programa educatiu que arribaran a tots els joves escolars 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta el nou 
programa de prevenció del consum de 

drogues en línia 
 

• El nou programa educatiu virtual www.hablemosdedrogas.org 

desenvolupat per l’Obra Social ”la Caixa” té l’objectiu de potenciar la 

prevenció del consum de drogues dels joves a través de la participació 

en el nou web. A més, també va adreçat a famílies i professionals que 

poden estar interessats en la prevenció en el consum de substàncies 

addictives.  

 

• El nou portal es posa a disposició del professorat i alumnat i ofereix 

una visita en 3D de l’exposició interactiva presencial «Parlem de 

Drogues», que es pot visitar a CosmoCaixa Madrid.  

 

• Segons l’Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Estudiants 
d’Educació Secundària del 2008 (ESTUDES), disminueix l’edat mitjana 

d’inici en el consum de substàncies psicoactives. Aproximadament 3 

de cada 4 estudiants d’entre 14 i 18 anys han provat l’alcohol, un 15 % 

fumen tabac a diari i un 5 % han consumit cocaïna més d’una vegada.  

 

• La sensibilització dels joves i la prevenció contra les drogues, l’atenció 

a les famílies, el suport als centres educatius perquè tractin el problema 

a l’aula i el suport als centres de salut són els eixos principals 

d’aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”.  

 

 

Madrid, 6 d’abril de 2010. La directora general adjunta de la Fundació ”la 
Caixa”, Elisa Durán; la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, 
Carmen Moya, i el catedràtic de farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra i 
comissari de l’exposició, Dr. Rafael Maldonado, han presentat aquest matí les 
línies mestres del nou portal web dirigit a la prevenció del consum de drogues 
entre joves. 
 



Des de l’Obra Social “la Caixa” posem a l’abast de tota la comunitat educativa 
un nou recurs sobre la prevenció del consum de drogues entre els joves. Es 
tracta d’una nova línia d’actuació del programa «Parlem de drogues» que vol 
fer arribar el programa de prevenció del consum de drogues a tot Espanya i 
esdevenir un referent de consulta i debat en l’àmbit educatiu. Amb aquest 
programa virtual de prevenció, es vol generar un nou enfocament per treballar 
la prevenció del consum de drogues en l’educació secundària a partir de la 
ciència.  
 
Prevenció: en línia i presencial 
 
Sens dubte, el professorat influeix de manera notable en la presa de decisions i 
en l’educació dels joves. Amb la irrupció de les noves tecnologies de la 
informació, han canviat les classes tradicionals com les coneixíem fins ara i 
s’han adaptat als nous entorns educatius, de la mateixa manera que el 
professorat s’ha adaptat a les noves formes d’ensenyament per a l’alumnat. 
 
És per això que l’Obra Social ”la Caixa” ha desenvolupat aquest recurs 

educatiu virtual que permet abordar la prevenció del consum de drogues 

en l’àmbit educatiu, tant presencialment com virtualment a través del nou 

web www.hablemosdedrogas.org  

 
Tant per la temàtica, com per la metodologia, el programa educatiu virtual de 
prevenció del consum de drogues es pot integrar com una activitat curricular 
més en les assignatures de ciències, tant d’educació secundària obligatòria 
com de batxillerat, a través de tres unitats didàctiques de neurobiologia de 
l’addicció i efectes del consum de drogues a l’aula. 
 
Què són les drogues, quin és el seu impacte social, quins efectes provoquen en 
el cervell i el repte de la prevenció són algunes de les propostes de continguts 
que es poden trobar en aquest recurs educatiu virtual que l’Obra Social ”la 
Caixa” posa a la disposició de les escoles i els seus professionals. En definitiva, 
es tracta d’oferir recursos, eines i informació científica per a la prevenció del 
consum de drogues a tota la comunitat científica i promoure entre els joves 
estudiants la reflexió crítica i donar-los arguments sòlids per prendre decisions 
responsables davant les drogues. També podran interactuar amb els materials 
multimèdia del programa. 
 
I a partir del setembre del 2010… 
 
L’objectiu del nou recurs en línia és arribar allà on l’exposició «Parlem de 
drogues» no pot arribar i poder universalitzar a tots els públics el programa de 
prevenció del consum de drogues de l’Obra Social ”la Caixa”. En el nou web hi 
ha tots els recursos documentals i multimèdia del programa, com també la 

recreació en 3D de l’exposició «Parlem de drogues».  



 
Els centres educatius podran participar en aquest programa a través d’una 
inscripció del centre educatiu en el programa i el compromís de participació. El 
professorat obtindrà orientació continuada de l’equip tècnic de la Fundació ”la 
Caixa” i els estudiants podran participar en els debats virtuals i en les activitats 
en línia que proposin científics de referència internacional. En definitiva, es 
tracta d’un moment de reflexió que té com a objectiu que els joves expressin els 
seus dubtes sobre el consum de drogues sense embuts i amb confiança.... 
 
Els professors, al seu torn, podran accedir a la sessió de formació virtual 
impartida pel Dr. Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia de la Universitat 
Pompeu Fabra, adreçada al professorat de ciències i biologia d’ESO. A més, 
podran disposar d’una plataforma multimèdia per al seu centre educatiu, per 
poder participar amb els seus alumnes en el programa educatiu virtual de 
manera privada. 
 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Juan A. Garcia: 913 307 319 jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Sonia Oquendo: 676 063 6 17 soquendo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
    

    

 


