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Com una afició es converteix en adicció

Qualsevol conducta gratificant pot convertir-se en addictiva, si es repeteix de manera inadequada i interferint en la vida

quotidiana de la persona. Així mateix, qualsevol conducta repetitiva que danyi o amenaci la salut física, mental o el benestar

social d'una persona, la seva família i la societat en general podria arribar a convertir-se en una addicció.

Es valora que totes les addiccions comportamentals tenen com a aspecte definitori fonamental la pèrdua de control per part

del subjecte i l'establiment d'una relació de dependència, dues característiques fonamentals que permeten discriminar la

presència d'una conducta addictiva de la simple freqüència elevada d'un comportament determinat.

Davant les greus repercussions que pot tenir en els joves l'ús inadequat de videojocs i les noves tecnologies o la realització

compulsiva de certes activitats gratificants (jocs d'atzar, apostes, etc.), és important plantejar-se una intervenció preventiva

tan aviat com sigui possible.

Dates, horari i lloc

Dia 25 de novembre de 2021, a les 19 hores

Mitjançant la plataforma virtual Zoom

Destinataris

Seràs UIB. Futur alumnat de grau

https://seras.uib.cat/
https://seras.uib.cat/orientacio/
https://seras.uib.cat/orientacio/activitats/
https://seras.uib.cat/orientacio/activitats/xerrades_pares_mares/
https://seras.uib.cat/
https://www.uib.cat/


Pares i mares d'alumnat de primària i secundària

Estudiants universitaris

Objectius

Formar les famílies en l'ús saludable de les tecnologies digitals

Aportar informació veraç sobre les addiccions comportamentals (videojocs, xarxes socials, ludopatia)

Proporcionar coneixements sobre els possibles riscos en l'etapa de l'adolescència i joventut amb relació a les
addiccions comportamentals

Continguts

Per què parlam de conductes addictives?

Conceptes importants (ús, abús, dependència)

Addiccions a substàncies vs. addiccions comportamentals: aspectes comuns i aspectes diferencials

Tipus de conductes addictives més freqüents: ludopatia, compres, sexe, tecnologies digitals

El pas d'una afició a una addicció

Com sʼha dʼactuar quan apareixen els senyals d'alarma: abordatge i límits

Metodologia

La metodologia que sʼha dʼemprar és grupal, activa, participativa i dinamitzadora. Té caràcter teòric, però sʼintentarà

fomentar la participació de les famílies.

Professorat

Olga Olivé Olivé, llicenciada en Psicologia. Màster en Addiccions per la Universitat d'Oviedo i Experta Universitària en

Prevenció d'Addiccions. Té set anys d'experiència en tractament dʼaddiccions. Terapeuta i tècnica de prevenció del Servei

dʼOrientació, Famílies i Addiccions (SOFIA) de Projecte Home Balears.

Inscripció

Us hi podeu inscriure a través dʼaquest formulari. Les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada.

Una vegada que sʼhi hagin inscrit, els participants rebran, unes hores abans que comenci de lʼactivitat, un correu
electrònic amb l'enllaç web per poder accedir-hi.

Activitat gratuïta

Observacions

Durada: 60 minuts

Llengua vehicular: català

https://www.projectehome.com/que-fem/programes//servei-dorientacio-families-i-addiccions-sofia.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScslp7DxSOHVAX2A51lQ_KP92ym__GH3SRKqw06PbNrbNYKLA/viewform
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