Consum de drogues i drogodependències: divergències i
confluències - 2021-2022
Dates: del 28 de febrer a l’1 d’abril de 2022.
Modalitat: En línia; No hi ha horari excepte pel taller i per la taula rodona.
El curs consisteix en:
- Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts de
durada. Del 28 de febrer al 17 de març de 2022.
- Taula rodona: Assistència obligatòria en directe
Dia: 17 de març de 2022 de 16h a 18h.
- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 1 d’abril de 2022.
- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius, els
millorables o si ha acomplert les vostres expectatives. Data límit: 11 d’abril de 2022.
Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, assistir o
connectar-vos el dia de la taula rodona en directe, fer les tasques que us encomanem i respondre
l’avaluació final del curs.

Descripció del curs: Els trastorns mentals amb més prevalença en l’actualitat són els
relacionats amb les conductes addictives, especialment derivades del consum d’alcohol o altres
drogues. Però a més dels trastorns per ús de substàncies existeixen addiccions a multitud de
conductes. Aquestes anomenades socioaddiccions, addiccions socials o addiccions sense
substància inclouen les noves tecnologies, al sexe, a les compres, al joc, a l’esport, al treball,
dependència emocional, codependència, etcètera. Les addiccions, que són desordres o trastorns
físics, psíquics i emocionals greus, generen molt de malestar en les persones que les pateixen i
al seu entorn, especialment el més proper, com la família o les amistats. La càrrega moral i
l’estigma que pesa sobre les persones que presenten conductes additives generen negació,
vergonya, ocultació i la impossibilitat en moltes ocasions de parlar obertament per a buscar
solucions a temps. L’objectiu d’aquesta formació és dotar d’un coneixement bàsic i actualitzat
sobre conductes addictives, considerades de forma amplia, en totes les seves fases i amb una
consideració holística.
Coordinació del curs: Fran Calvo Garcia
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Píndola

Títol

Ponent
Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG i
Gemma Ros, responsable de
Cooperació i Voluntariat de la Unitat
de Compromís Social de la UdG
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Un cop d’ull a la UCS i al voluntariat
UdG
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Conceptes bàsics en
drogodependències 1. Drogues i la seva
classificació

Dr. Xavier Ferrer, Director tècnic
de la Fundació Salut i Comunicat
(FSyC). Director del màster de
drogodependències de la Universitat
de Barcelona
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Conceptes bàsics en
drogodependències 2. Consum de
drogues i drogodependències.

Dr. Fran Calvo, Responsable de
l’àrea de recerca i avaluació, Direcció
Tècnica Fundació Salut i Comunicat
(FSyC). Professor associat de la UdG
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Comprendre el treball en xarxa en
addiccions

Dr. Fran Calvo
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Aspectes mèdics de les drogues

Sra. Cristina Giralt, Infermera del
Centre d’Atenció Primària de Blanes

5

Reducció de danys i reducció de riscos

Sra. Marta Claramunt, Tècnica
d’Energy Control
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Prevenció de les drogodependències

7

La perspectiva de gènere en
drogodependències

Sra. Gemma Maudes, Adjunta a
direcció de l’àrea de gènere i
drogodependències de la Fundació
Salut i Comunicat (FSyC).
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El tractament de les addiccions 1.
Serveis ambulatoris

Sr. Xavier Solench, Treballador
social CAS de Girona, Institut
d’Assistència Sanitària
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El tractament de les addiccions 2.
Serveis residencial

Sr. Jordi Morillo, Director de la
Comunitat Terapèutica Can Coll,
Fundació Salut i Comunicat (FSyC).
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Sr. Otger Amatller Gutierrez,
Coordinador
departament
de
prevenció Fundació Salut i Comunicat
(FSyC).

10
17/03/22
a les 16 h

Addiccions comportamentals

Dr. Xavier Carbonell, Catedràtic
de la FPCEE Blanquerna, Universitat
Ramon Llull

Taula rodona en línia, d’assistència i visionat obligatòria
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