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Com a Regidora de Salut i Polítiques Saludables, suposa, per a mi, una 

gran satisfacció, un any més, mostrar el  compromís de continuar oferint 

un conjunt de propostes, dirigides als diferents col·lectius i gent jove de la 

ciutat dins de la III Campanya de Prevenció i Informació sobre el con-

sum recreatiu d´alcohol i altres substàncies, amb el propòsit de donar 

al alumnat eines  per afrontar els reptes que se’ls plantegen en el seu futur 

pròxim. 

Liduvina Gil Climent 

Regidora delegada de Sanitat I Polítiques Saludables . 

 OBJECTIUS: 

 Conèixer les pautes de consum d'alcohol i definir la 

percepció del risc associada al consum d'alcohol per 

part dels joves de Gandia. 

 Afavorir la reducció de riscos del consum d'alcohol 

associats a l'oci.  

POBLACIÓ DIANA: 

Alumnat 1r de Batxillerat i 1r de Cicles Formatius dels centres 

educatius.  

 

Diferents col·lectius i gent jove de la ciutat de Gandia.  

CRONOGRAMA D´ACTIVITATS: 

 

SETEMBRE 2018 
Presentació de les activitats de la campanya a través d'una roda de premsa als mitjans de co-
municació. 
Elaboració i disseny del material de divulgació en xarxes socials. 

SETEMBRE – OCTUBRE 2018  

Distribució de materials informatius a col·lectius i joves del municipi a través de les xarxes so-
cials (instragram, facebook). 

Accions informatives i preventives als espais d'oci durant la “Fira i festes de Gandia”  

Accions informatives i de prevenció als Centres educatius i els IES.(octubre a desembre)  

OCTUBRE – NOVEMBRE – DESEMBRE 2018  
Accions informatives i de prevenció de l'abús del consum d'alcohol i reducció de riscos als Cen-
tres educatius i els IES. 
Xerrades dirigides a l’alumnat de 1r de Batxillerat i Cicles formatius 

NOVEMBRE 2018 
Accions informatives i de prevenció en L´ALQUERIA DEL TERROR- HALLOWEN  
Distribució de materials informatius als diferents col·lectius de joves de la ciutat a través de les 
xarxes socials (instragram, facebook)  

TALLERS PREVENCIÓ : `` NO ET PERDIS LA TEVA VIDA´´ 

Dirigit a l’alumnat de 1r de Batxillerat i 1ºr de Cicles Formatius de Gandia 

Cada centre educatiu podrà escollir entre dues opcions:  

- OPCIÓ A:  TALLER ``No et perdis la teua vida´´ 

1 acció formativa per a cada grup. 

- OPCIÓ B: 3 Accions formatives per grup, 1 per cada trimestre del curs  

 Primera acció formativa:  TALLER: ``De què va això de l'alcohol?´´ 
 Segona acció formativa TALLER: ``No et perdis la teva vida” 

 Tercera acció formativa:  TALLER: ``Sortim de marxa. Jo controle… i tu?´´ 

 


