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Abstract

Due to the important social presence of drugs these days, some control of the
prevention of drug addiction is necessary, especially in school circles. This
intervention must be made starting from the basis of what is necessary to accustom
young people to live in a world of drugs and find other ways of obtaining the
satisfaction and the sensations they seem to promise to all of society and specially
the young.
In this article, we analyse, first of all, the possible personality profiles of those who
practise risk activities, comparing them with some features of drug addicts
personalities. We find that the search for sensations appears as something
distinctive in both groups, for which we plant the possibility of substituting drugs
for other similar emotions, furnished by risk activities.
We aksi studied the benefits to be obtained from co-operative physical activities,
and we analyse the possible contribution of co-operative risk activities in reaching
the objectives implanted by PIPES (Integral Plan of School Prevention).
Finally, we propose a plan of intervention in prevention based on the formative
qualities of the co-operative activities of risk.

Donada la gran presènCia social que tenen

les drogues avui dia, es fa necessària una in

tervenció cap a la prevenció de drogode

pendències, especialment en el mitjà esco

lar, Aquesta intervenció s'ha de fer des de

la base que és necessari acostumar els jo

ves a viure entre les drogues i trobar altres

mitjans per obtenir la satisfacció i les sensa

cions que semblen prometre (i amb consi

derable èxit) a tota la societat i especial

ment als Joves.

En aquest article s'analitzen en primer

lloc els possibles perfils de personalitat

dels individus que practiquen activitats

de risc, comparant-los amb alguns trets

de la personalitat de drogodependents.

Hom troba que la recerca de sensacions

és diferent en ambdós col'lectius, per la

qual cosa es planteja la possibilitat de

substituir les drogues per altres emo

cions semblants, aportades per les acti

vitats de risc.

S'estudien, a més, els beneficis que es po

den obtenir amb les activitats físiques coo

peratives i es fa una anàlisi de la possible

contribució de les activitats de risc coope

ratives a la consecució dels objectius que es

planteja el PIPES (Pla Integral de Prevenció

Escolar),

Finalment, es proposa un pla d'inter

venció en la prevenció basat en les quali

tats formatives de les activitats de risc

cooperatives.
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¡"troducctó 

El consum de drogues no és un fet nou. 

Pràcticament no hi ha cultures que no les 

hagin conegut i usat. però avui dia aquest 

ús ha sofert un canvi qualitatiu i un incre

ment quantitatiu desmesurat. les dades 

fan estremir: 46.000 morts a rany a l'Estat 

espanyol a causa del tabac, el 14% del to

tal de morts. set vegades més que els ac

cidents de trànsit. amb una esperança 

mitjana de v ida de 20 anys menys: 

1.600.000 alcohòlics a rEstat espanyol. 

causa d irecta del 25% de la violència fa

miliar i abusos de menors: les morts per 

SIDA. perl"ectament evitables entre els 

heroïnòmans per via parenteral.. Tot 

això s·agreuja quan es tenen en compte 

les edats cada vegades més baixes d'ini

ciació: e178% dels adolescents espanyols 

consumeix alcohol i es consoliden les 

drogues sin tèt iques. A diferència d'altres 

moments històrics. en què els seu ús esta

va vinculat a final itats religioso-trascen

dents, en esforços per assolir altres estats 

de consciència (Huxley i col., 1990). ara 

el seu consum és compulssiu i un mitjà de 

fugida a les tensions i con fi ictes socials. o 

un recurs per construir -se una identitat 

personal o de grup. 

la festa, la diversió i el consum de drogues 

s"han fet inseparables (Gómez Encinas, V. i 

luna Torres, J., 1993) sobretot entre els 

joves (només cal veure com celebren una 

victòria o el cap de setmana). les pres

sions socials i les modes fan estralls quan 

no hi ha uns valors i una auotestima sòlides 

I afermades. Les drogues sintètiques han 

el iminat la por a la punxada, "agafar un cec" 

és objecte d·aprovació social. fi ns el punt 

que el que no beu el cap de setmana és "el 

tipUS rar" i no pas el normal. les tabacaleres 

cerquen addictes més joves a través de la 

publicitat i ho aconsegueixen . Encara que 

se sap que el 70% dels fumadors vol dei

xar de fumar (només una mínima part ho 

aconsegueix). es juga amb el "morbo" amb 

una marca de cigarretes anomenada 

"Mort". amb eslògans exitosos com "si 

tnomfem, milers de sudafricans moriran. 

Si més no. nosaltres som honestos" (El 
Poís, 1995). 

En aquesta situació, és necessari aclarir quin 

és el concepte de la droga a partir de la seva 

definició segons rOMS: "substància que al

tera restat d·ànim, és addictiva (crea de

pendència i sindrome d'abstinència) i crea 

tolerància", sembla clar que ralcohol i el ta

bac haurien de ser conSiderats drogues: si a 

rEstat espanyol no és així, i encara són le

gals, no és degut a la seva inr.ocu"itat sinó a 

motius estrictament politics, econòmics i 

cuitUra~. 

Unil definició potser més habitual i maneja

ble seria la de "substància que es fa servir 

per canviar l'estat d·ànim" . El' acceptar-la, 

ens adonem de l"increment que també te

nen ~ la nostra societat les addiccions sen

se droga Uoc, treball, compres, sexe, teleVi

sió. menjar ... ). El més Important no es elti

pus de substància COf1sumida o activitat rea

litzada, sin6rús que se' n fa i les raons que 

impulsen al seu consum o pràctka compul

siva. 

Amb l'ús de les drogues apareix un proble

ma, que és el de la dependència (fisica a ve
gades, psíquica sempre i, per a molts au

t~, la més greu). Segons Krishnamurti 

(1992), la dependència de qualsevo1 tipus 

comporta la pèrdua de la llibertat (a la que 

en realitat temem i de la qual ens volem 

desprendre. segons Erich Fromm en "la 

por a la llibertat") I sense ella desapareixem 

com a éssers humans. O·aquesta manera, 

la personalitat pateix un procés de deses

tructuració en què, a la fi, rúnic important 

és la droga: ja no es consumeix per obtenir 

p~er, sinó per intentar no passar-ho mala

ment. 

Hi ha dues possibilitats en la lluita contra les 

drogues: d'una banda, evitar la seva dispo

nibilitat mitjançant el controi duaner i poli

cial (aspeaes que. evidentment, no acon

segueixen efs seus propòsits i que. de fet. 

potser facin més mal. ja que fomenten Indi

rectament el "morbo" del que és prohibit, 

tal com es va comprovar amb la llei se<a als 

EUA). O·altra banda, cal prevenir el seu 

consum. Actualment, es considera que la 

clau per al futur és la segona possibilitat. per 

la seva menor despesa econòmica i els 

avantatges que suposa evitar el caure en la 

dependència en comptes dïntentar sor

tJr-ne. 

De tota manera, la prevenció escolar es li

mita, en la majoria dels casos, a donar infor

mació a I"alumne. i el manté en una posició 

passiva de receptor. amb la qual cosa des

connem del que s'explica o només en fa 

comentaris anecdòtics. Es crea. per tant. 

una imatge irrea l del món de les drogues. 

Això no forma ni els valors l'I les capacitats 

necessàries per poder dir "NO". sobrepo

sant-se a les pressions cap al ·si". Actual

ment, no és suficient la infonnaci6, sinó que 

hem de recórrer a la nostra faceta de mrt.

jancers socials més que no pas a la d'experts 

informats. i passar a ser models de cooouc

ta i a formar d·una manera pràctica els no" 

tres alumnes. 

Per això. hom proposa un tipus d'inter

venció basat en les qualitats formatives 

del treball cooperatiu I de les activitats de 

risc. Si, a més, es troben similituds en els 

trets de personalitat (relacionats amb la 

recerca d'emocions) entre els pract icants 

d·aquestes activitats i els drogodepen

dents. amb aquestes pràctiques es po

drien obtenir les emocions que se cer

quen en les drogues. 

Els perfils de personalitat 
dels drogodepe1lde1lts 
t practicants d 'activitats 
d'aventura 

En estudiar la personalitat dels individus que 

realitzen assíduament aaivitats de risc, es 

troben similituds amb alguns trets de la per

sonalitat dels drogodependents. Les reper

cussions que se'n deriven són, en primer 

Hoc, que és possible substituir les emocions 

que es troben en les drogues mitjançant 

detenninades aaivitats d·oo i. en segon 

lloc, serà mon. adequat introduir-les en els 

programes que proposen ampliar ¡·oferta 

cuttllral i esportiva en general per disminuir 

la demanda de drogues, ja que ofereixen un 

ventall més variat de possibilitats per disfru

tar del temps lliure. 

El 1979. Zuckerman, en publ icar la seva 

Escala de Recerca de SensaCions, definf 

aquest tret com "la necessitat de noves, 

complexes i variades sensacions. i el desig 

pU II 



' 8 

de c6rr~r nscos rlSlCS i socials pel plaer 
d'aquestes expenències". El 1983. després 

de revISar els estudiS efectuats fins aleshores 

~ la seva Escala, manifestà que. efectiva

ment. es confirmava la relao6 entre la parti

apaCIÓ en actMtats de nsc i el tret Recerca 
de $@nsaclOO$. 

Fny (1986) completa aquestes Idees amb 

la seva teona de la personalitat or. busca· 

dors d'eJ1lOClOnS. I "t". persones que rebut
gen estmulacions i nscos inútils. les per;o. 
~ amb un perfil elevat del tret or, busca

ran o crearan el risc. J'exótaci6 i les sensa

CIOnS. A més. defineix una personalitat ï 
plus": constructiva, creativa, propa d'aven

turers. cientifa. investigadors i artistes. i 

una altra personalitat"T minus"; destructiva 

i fins I tot cnmlnal. que pot anar acompa
nyada de conductes delictrves I antisocials. 

La separació teÒricament tan clara entre 

els perfils"T plus' I"T minus" pot ser. pel 

cap baix. difosa en la realitat per diferents 

persones o per una mateixa persona al 
llarg del Iem ps: Dr. Jedcyll, Mr. Hyde po

den coeXistir en una mateixa persona. 

Potser la personalitat es trobi mé5 en les 

capacitats que en la conducta, com entén 
la Reforma, encara que per avaluar la per
sonalitat haguem d'anar a l'observable : la 
conducta. 
D'altra bar.da, Pedersen (1991) trobà que 
efs drogodependents també puntuaven de 
forma significativament alta f!f1 rEscala de 
Recerca d'Emocions de Zuckerman (pot
ser, com diU Farley (1986), caldria enqua
drar-los per la seva personalitat com a bus
cad<xs d'emoCions del tipus "T minus", 
destnxtilJS i antisocials). Aquesta data és tan 

Important que, en comptes d'oferir als jo

ves actiVItats de temps lliure de tots tipus 

com a alternattva al consum de drogues (el 
programa -Abierto hasta el amanecer" de la 
ciutat de Gijón es basa f!f1 una oCerta 

d'activitats esportives i culturals durant la nit 
per tal que els ba~ no sigUin I"ÚIlICa opció 

d'oo), es podnen ofenr actMtats 00 es p0-

guessin trobar les emocions que els coI'lec

tius de risc cerquen i troben massa vegades 
en \es drogues. 

Feixa (1995) afirma que hi I\a "notables 
convergènoes f!f1tre els esportS d'aver\tura 

i !"imaginari sobre la cultura ~I: en amb
dós casos hi I\a una exaltació del cos i del 
risc. de la velocitat i de l'excrtaci6, del VIure 
el present a tot drap", I afegenc "¡no són els 

esportS d'aventura la ..-e1'"SlÓ diüma de la 
ruta del bakalao?"; i posa com a exemple la 
peHícula "Histooas del Krooen". 
Encara que això sigui dISCutible, i tenint pre-
5ef1t les distàncies entre les activitats que 
proposem (amb un gran potencial d'edu

cació en valo~) i el que es veu en la pel-lícu
la, SI a un col'lectiu de risc se li ofereixen ac
tivitats més o menys precises sobre els gus
tos o necessitats d'aquestes persones). pot
ser aleshores, com assenyala Hams (1976). 
una de les funcions de I"activltat tisa pugui 
ser la de proporcionar vies SOCIalme!nt ac
ceptables per satisfer aquestes necessitats. 
En aquest sentlt. es por extreure de diver
sos estudis -Cronin (1991), Comà ( 1991 ), 
Bouter ¡ col. (1998), entre ahres-, l'l!XlStèn
cia d'un substracte bioquímic que ¡ustlfcana 

la fa.sOOaoó pels esports amscats. Aquest 

substracte serien les beta-erdoñl"le5 allibe

rades pel nostre organisme en Sltuaoons 
d'esf()(40 o risc, que proporcionen eufòna I 

reducoó de l'ansietat, I que poden arribar a 
ser addictives com en el cas dels marato
nians. 

O sigui, si com afirma Pede~n . es bus
quen emocions en les drogues. é'5 possible, 
segons Zuckerman, trobar-les en les actIVi
tats de risc, tenint molt clar que es parla 
d'indicado~ generals, ja que cada persona 
és un món i les seves circumstàncies un al 
tre. De fet, els tractaments de joves delin
qüents amb aC\ltl.lds antisoCIals o consumi

dors de droga tenen més de trenta anys 
d·hIStÒlla. Si les sertSaClOOS que es busquen 
en les drogues ja s·obtenen així. sembla Ifl

necessari continuar buscant-les en alguna 
cosa, els efectes nocius de la qual es ccoe
xen perfectamerrt, encara que tampoc no 
podem trobar una panacea. ja que n.1\a ac
tivitats flSiques de risc que s"assooen (cau
salment o culturalment) amb el consum 

d'algunes drogues. Però aquest tema, per 

la seva compleXItat, ha de ser motiu d'un 
e5l.udi més ampli. 

Ulilttals de la cooperació 
e" la preve"ctó 
de drogodepe"dències 

En I"àmbit educallu. el treball cooperatiu es 
com~ a veure com una contribuCió es
sencial al desenvolupament Integral de la 
persona. En la prevenóó de drogode
pendències, aquesta manera de treballar és 
encara mé'5 enriquidora, tal com descrivim 
a continuació: 
En primer lloc, es precís definir què ente
nem per cooperació per ta l de diferen
ciar-la d'ahres paraules que s'util itzen com a 
sinònims, espeaalment col·laborac16. 
Podriem definir la situaoó cooperatIVa 
com aquella on tots competeixen contra 
elements no humans i combinen les Seve5 

diferents habilitats per assolir la finalitat co
muna, en comptes de competir (Pallarés. 
1982). És a dir, cada participant nomé'5 pot 
aconseguir els seus objectius si tots els al
tres aconseguetxen els seus, que són els 
mateixos. 
Per contra, la "col'laboració- entre els 
membres d'un equip de futbol, per exem
ple, té com a objectiu que I"equip contran 
no aconsegueixi el5 seus, ja que la victòna 
és exclouen\: si jo guanyo és perquè l'aftre 
perd, i viceversa. En la cooperació no hi I\a 

la necessitat de derrotar ningú ni de compa
rar-se a ningú. L'autoestima no es forma 
per comparació amb el nivel l d'interès o 
rendiment defs nostres adversaris. sinó pel 
d'un mateIX. Es passa de la motivació ex
trínseca: premis; càstigs, victòries i derro
tes, a la intrínseca: l'bit personal (Guitar!, 
1985). 
La cooperaCió potser pugui disminUir la 
sensació de fracàs que sempre acompa
nya els maldestres, els que són sempre 
els darref"$ en ser escollits per als equips, 
degut a I"elillsme motriu (I) (Hem.indez 
Martín i col .. 1994; Barbero. 1989) que 
es crea en les classes. Si competeixo. tant 

( I) AQueW ~i16 ~ -I.i ~~. ten"l>S I energoesque el prcIessorat ¡nsu als seus a.mr.H en funo6de I.i --.. ~,Jo~. donat que en I.i 
noW"l prkl>Ci proIewoniI-tendim" dassklIrle\ pmcon en u-.oo de Io-!; ......... ~ rTICI!nA i de I.i _ ~ cor¡xnr. KCept¡n!-se ambtotal ~ I.i ~ 

de pK>OOS' de ~de ~". 



a l'aula com a la vida, o guanyo o em frus

tro: apareixen les elits i els fracassats ob

jectors a l'Educació Física: "Jo era molt 

descoordinat i sempre em vaig sentir 

cohibit. Els professors s'acarniss.aven en 

certa manera en mi i acostumaven a fer 

comentaris negatius sobre la meva manca 

de progrés", (Tinning, 1992). 

El fracàs en una àrea important de la vida 

com la corporal (2) descompromet "a

lumne amb el mitjà en què es produeix, 

l'escola. L'ama socialment: ja no pots estar 

integrat si no jugues un partidet, no ets de 

cap equip, no saps parlar de futbol, et 

converteixes en el "rar", disminueixen les 

relacions socials per menors possibilitats 

de trobada o de compartir alguna cosa I, 

conseqüentment, apareix la marginació, 

la pèrdua d'autoestima, la desmoúvació i, 

en definitiva, el menor rendiment aca

dèmic. 

Com a conseqüència del treball no competi 

t iu, es pot dir que no hi ha la sensació de 

fracàs per no pertànyer a l'elit motriu del 

grup, desapareix la tensió pre i post compe

titiva i disminueix l'individualisme, També 

millora la cohesió de grup, els seus membres 

s'aprecien més i són més amistosos (M. 
Deutsch, 1962), D 'attra banda, ningú no és 

eliminat i condemnat a l'avorriment, sinó 
que, en no romandre sota el jou de l'efi

ciència, podem all iberar-nos per crear. A 

més, hi ha la necessitat de superar-se, però 

amb l'ajuda dels altres, no de forma indivi

dualista, a diferència dels efectes de la pres

sió competitiva en els "iuppis", el dòping o 

els estudiants davant dels exàmens (grans 

consumidors de drogues per mantenir el 
rendiment). 

T inning (1992) afirma que en les classes 

competitives "els nois aprenen sovint a ser 

egoistes, a ser individualistes en comptes de 

col'laborar, a valorar el fet de guanyar a 

qualsevol preu, a despreciar els que són di

ferents o els que no tenen dificultats amb el 

mo\IIment", per la qual cosa no resulta es

trany que, en comptes de rebre una forma

ció de valors, "els nois fossin capaços de de-

sobeir descaradament les regles en perse

cució de la victòria". 

,Ajxí mateix, s'ha demostrat que la coopera

ció és superiof a la competició i al trebal l in

dividualista a l'hora de millorar el rendi

ment. l'assoliment i la productivitat en totes 

les àrees, edats i nivells educatius Uohnson, 

1981). ,Ajxò passa perquè la interacció 

aporta al producte quelcom de diferent i de 

més qualitat que la simple comt¡¡nació o 

suma de les produccions individuals. 

Per aJohnson i Johnson (1987), els avantat

ges més destacats de les tecniques d'apre

nentatge cooperatiu que van influir clara

ment en la prevenció del consum de dro

ga són: 

I, Ap--enentatge d'actituds, valori, hat¡¡litats 

i informació que no obtenen dels adutls 

en oferir-los la possit¡¡litatd'una més justa 

distribució del poder de la infOffi'\aci6, no 

centralitzada en el professor. Amb això, 

s'augmenta considerablement la partici
pació. 

2. Dóna oportunitats per practicar la con

ducta prosocial (ajudar, compartir, 

agombolar, etc., els aftres), cosa que su

posa prevenir aheracions psICOlògiques i 

desajustaments en el comportament d

vico-sociaI. ~s a dir, possibilita relacions 

socials positives i la cooperació. 

3. Permet millorar la capacitat per posar-se 

en el lloc d'una altra persona o empatia 

(Bridgeman, 1977), amb la conseqüent 

pèrdua progressiva de l'egocentrisme. 

4, ~upamentdel'autonorniaicapa

citat per enfrontar-se a les pressions del 

grup, en defensar la pròpia opinió, daus 

per enfrontar-se de forma assertiva (3) a 

situacions que incitin al consum de dro

gues, juntament amb l'estima i l'auto-

concepte positiu. 

S, Desenvdupament d'activitats positives 

cap als companys, així com la possibilitat 

d'una major interdependència i comuni

cació entre els seus membres, amb la 

possit¡¡litat de donar i rebre elogis i criti

q"",. 

Es genera una més gran tolerància al com

provar-se que tots poden aportar el seu gra 

de sorra a la tasca comuna. Potser degut 

precisament a les rareses o "defectes", es 

tenen qualitats que els manquen als aftres. 

És en aquest sentit que s'orienta el treball 

de Grineski (1996). 

Finalment, L. COffi'\an (1978) esmenta que 

"un dels caràcters més notables de l'edu

cació no violenta és el de formar OOS ale

gres". Si ja ets feliç, per què buscar en les 

drogues alguna cosa que ja tens? 

Els que advoquen per la competitivitat en 

l'educació, acostumen a desqualificar la 

cooperació o, pel cap baix. deixar-la en un 

segon pla (de quasi inexistència pràctica) 

per dues raons principals: 

La primera és que no és tan motivant com 

la competició. La resposta és que la com

petició no és motivant en absolut per a qui 

diu "recordo que odiava tot allò perquè no 

era un corredor ràpid i mai no m'escollien 

per als esports' perquè ·se sent inferior en 

una situació competitiva i creu que és mi

llor no participar que perdre" (Tanning, 

1992), Es precís reflexionar, investigar, 

buscar activitats cooperatives atractives 

que realment existeixen. A més, diversos 

investigadors diuen que en aquest t ipus de 

treball hi NI més interès per la tasca que es 

real itza, motivat pel sentiment de perta

nyença a un grup. 

La segona és que no es prepara als alum

nes per enfrontar-se a la supercompetiti

va vida real, amb la qual cosa crearfem 

inadaptats. Davant d'això, es pot dir que 

la vida diària ja té prou dosi de competiti

vitat com perquè sigui coneguda; la tasca 

educativa seria més aviat compensatòria. 

D'altra banda, crear per damunt de tot in

dividus adaptats socialment, pot fer obl i

dar les finalitats crítiques i emancipatóries 

de l'educació, les que canvien la realitat 

social a millor. L'educació en el Tercer 

Reich es podria encaminar a crear perso

nes adaptades o integrades socialment 

fent-les valorar positivament l'aniquilació 

d'algunes ètnies, la qual cosa no significa 

(2) Ja,.¡ tennin< motnoJ o psicomotor ~1 en ek.lmbil:s de '" perwnaliIa\ que contempla '" Reform.¡. po! ~r ~ esboiI""'l queel (~. proposat pert:emcol ·1ectiu5 en.o
brepassar ¡quest I.l nooó que 'il:'mb!a e><d.<srva de rendiment Iisoc. 
(3) Se ..... ta capaot..1I d'expressar.unt> franque.a Ie<; opinions, 'il:'ntoments propos' valorar oguaIment els dels a/Ires, 'iI:'O'iI:' o;ornportarr>en agrewus d'imp0s0ci6 o d<::rnno, ro pas""', 
can accej'lIarleo; ~ de r~e o lf'Itentar agradar, I aixI..er apreciat , reru>ciar a deler.sar els seus drets, el seu tara/V\i. 

apunts 



que sigui adequat en absolut des del punt 

de vista de l'ètica. 

A conseqüència d'aquestes idees, molt 

esteses entre el professorat, que tendeix 

a idealitzar la competició, l'aplicació sis

temàtica dels principis de la cooperació a 

situacions educatives comença fa només 

15 anys (Slavin, 1985 b), encara que la 

inves tigaCió teòrica se li hagi avançat 

molt , 

En resum, les activitats cooperatives inci

deixen de manera molt favorable en els 

tres grans cavalls de batalla de la preven

ció de les drogodependències: els valors, 

les habilitats socials i l'autoestima. La ca

pacitat assertiva que s'hi assenta, permet 

resistir la pressió de grup que inc ita al 

consum i ajuda a que el possible consumi

dor, que sempre té la darrera paraula. pu

gui dir "NO". 

Característiques positives 
i antecedents de l 'ús 
de les situaciolles 
amb risc subjectiu 

Les activitats en la naturalesa tenen uns va

lors educatius i formadors que han estat 

ressa ltats des del Renaixement per pensa

dors de la talla de Mercurialis, Locke, 

Rousseau, Basedow, Gutsmuths, Her

bert, Gaulhofer i molts altres. Les activitats 

de risc i aventura tenen també uns valors 

formadors de gran utilitat per a la preven

ció de les drogodependències, tal com 

s'analitza en aquest apartat . 

Per N. Elias (1992). l'esport i l'oci acom

pleixen en la societat actual la funció de re

guladors catàrtics, d'instruments per a la 

gestió controlada de les emocions: les acti

vitats d'OCI són activitats mimètiques, ja que 

tenen capacitat per trans¡x>sar les emo

CIOnS de la vida real en una dimensió irreal. 

imaginària. 

La motivació pel risc seria aleshores la de 

fer front a una tasca difiCiI i arriscada, accions 

impossibles per la majoria. obtenir la sensa

CIÓ de confiança en SI mateIX I conèixer i ei

xamplar els propis límits: "mentre ascendei-

. ,U:TIl'lTAT t'i~ll" I :\.\Ui· 

xo sento que el meu jo creix". deia l'es· 

calador Carlos Garcia. 

Una definició d'activitat de risc i aventura 

sena una experiència d'oci en què es pro

porciona un contacte amb un perill real o 

percebut. SI som puristes, la motivació de 

la persona per realitzar-la hauria de ser la 

sensació obtinguda a l'enfrontar-se amb 

aquest risc. Es pot, aleshores, parlar d'un 

risc real o objectiu, que pot estar associat a 

rentam en què es desenvolupa la pràctica 

(allaus",), o bé a una inadequada realitza

ció de l'activitat i del risc subjectiu, el que 

ens interessa. que seria el que percep la 

persona, Aquesta percepció del risc , a 

més, disminueix com a norma general a 

mesura que augmenten l'habilitat i l'ex

periència del practicant. 

Com a act ivitats de nsc més clàssiques 

podem esmentar. entre mol tes altres, les 

"aèries": ultralleuger, ala delta. parapent. 

paracaigudisme, salt base. ponting , ben

;ing i semblants: les aquàtiques: surf I 

windsurf. vela, ròfting , hidrospeed, des

cens de barrancs, espeleobusseig i sub

marinisme: i les de "muntanya"' bicicleta 

de muntanya, sendensme, muntanyisme. 

alpinisme. escalada. espeleologia, rop

pel, tirolina i esquí. 

Com a raons de la ràp,da implantació I di

fUSió d'aquestes activitats (Miranda i 

cols., 1995), podem esmentar les pro

fundes sensacions i emocions suscitades. 

evitar la rutina quotidiana. poder ser di

ferents i expenmentar dins de la vida 

adulta comportaments anàlegs a les acti

vitats espontànies del noi, aix í com el 

plaer Intrínsec per l'alliberament de 

beta-endorlines. Són pràctiques assequi

bles. Hexibles. vanables a gust de l'usuari, 

sense horaris ni reglament fix. No calen 

moltes persones i hi ha un contacte amb 

el mitjà natural i un Ingredient de "con

questa" que e ls proporciona emoció i 

aventura. Les persones busquen emo

cions d'intens plaer PSIComotriu, a vega

des narcotltzants. gairebé límits. Les acti

vitats representen un doble plaer: per la 

sensació e n si mateixa i per la superació 

de la prova. Apareix una exposIcIó vo

luntària a la por I al perill i una espera 

confiada d'un final feliç. 

EdvuOO f;"c.., E<p<>rI. In ) (~6·S4) 

Boné (1 989) parla dels valors educatius 

d'aquestes activitats pel que fa a la seva n

quesa d·estímuls. amb una incertesa que 

pot ser Interna (per l'actiVitat o pels com

panys) o donada per l'entorn. i facilita, so

bretot, un gran desenvolupament dels 

mecanismes perceptius i de deCISió, Per 

molta informació que hom tingui. sempre 

és incompleta, almenys en algunes acti

vitats. 

En l'aventura. l'estat normal de conscièn

cia en el qualla persona es troba dins dels 

límits espalltemporals normals, pot can

viar cap a altres "estats e levats de cons

ciència" . Les anomenades experiènCies lí 

mit o Peak-expenences (Maslow, 1968) 

són "un moment en què les forces de la 

persona s'uneixen de manera part icular

ment efiCient i JOiosa, La persona és més 

ella mateixa al realitzar amb més periec

ció les seves potencial itats: està més a 

prop del nucli del seu ser, és més periec

tament humana", 

Entre els nombrosos autors que hom po

dria esmentar. hi ha Ewert (1987), que do

cumenta que lesactivitats en e l medi natural 

tenen una sèrie de beneficis: 

• Psicològics: augment de l'autoestima. 

conf~nça. benestar. autoeficiència i un 

major coneixement personal. 

• Socials: foment de la cooperació de 
grup. compassió. companyonia, comuni

cació. pertanyença a un grup i respecte 

als altres, 

• Educotius: es millora el rerl(hment acadè

mk:, la capacitat de resoluCiÓ de proble

mes. la consciència de valor.; i la im

portància del gaudi, I el respecte i la con

servació del medi natural. 

• Físics: equilibri personal. catarsis i millora 

de la condició fisica . 

Moses (1968) i Meses i Peterson (1979) 

afegeixen que partk:lpar en aquestes actlVÍ

tats millora el rendiment acadèmk:. 

Com a antecedents a la nostra proposta, 

destaquem que les sltacions de risc coo

peratiu a la naturalesa. es coneixen a Eu

ropa, als Estats Units I Austràlia amb el 

nom d'-Outword Bound" des de fa més 

de tres dècades, i es constata que les per-



sones es fan més estables. més re sistents 

a la pressió de grup o independents. més 

socials. vitals, redueixen els seus proble

mes emocionals i incrementen la se ... a ca

pacitat critica. Zook (1986) també com

prova que m illora l'au toconeixement, el 

desen ... olupament de les capacitats perso

nals, es potencia la interdependència, 

l'experiència de la vida real tal com és i es 

recone ix la dife rència entre el q ue es ne

cess ita i e l que es desitja. Simpson (1991) 

troba grans millores en l'autoconcepte, 

tant l'ideal com e l rea l, i en l'eficàcia per

sonal . mentre Lemire (1972) les veu tam

bé en la con fi ança en els companys, en si 

mateix i en la capacitat assertiva. 

L'Outword Bound ha estat utilitzat per 

modificar actituts i comportaments en 

persones discapaci tades o per al control 

de l'estrès . com en el cas dels veterans 

del Vietnam. El seu ús positiu per a la terà

pia de delinqüents adolescents, joves en 

tractament psiquiàtric i toxicòmans, el 

documenten Pommier i Witt (1995), 

McMahon ( 1990), Kelly i Baer (1971), 

Wright (1983) i W itman (1987), i troben 

que es millora la cohesió i el funciona

ment de la familia, s'aprofundeix en els 

... alors educatius, socials i personals, es re

dueixe n tan t l'ansietat -tret com l'ansie

tat-estat, d isminueixen els nivells de por 

situacionals, la tensió i la depre ssió, dava

lla considerablement la reincidència cri

minal (d'un 42% a un 20%), s'afiança 

l'autocontrol. millora l'eficàcia personal, i 

la forma física i le s tècniques per resoldre 

tots els problemes. 

La presa de decisions en una activitat 

d'a ... entura es produeix amb po< temps 

per reaccionar i s'han de considerar un 

gran nombre d'estímuls i ... ariables (depèn 

del típus d'activitat) i, sobretot, ens ado

nem que la nostra integritat fisica corre un 

risc. factor que pot causar l'aparició de blo

queigs emocionals. Tot això treballa molt 

la responsabilitat i la implicació personal a 

cadascuna de les decisions, així com el 

procés de debat i decisió de grup d'acord 

amb els interessos comuns i personals. No 

és estrany que rno!tes empreses europees 

contractin experiències d'Oulword Bound 

per als seus quadres d irectius, amb la in-

tenció de millorar el seu treball en equip I 

la presa de decisions ràpides i encertades 

en situacions de dificultat. 

És fonamental recalcar que aquestes activi

tats són cooperatives, ja que l'èxit i ~ vida 

de tots depèn de l'esforç conjunt, cadascun 

en la mesura de ~s seves possibilitats. La 
conYivència es produeix en una situació 

emocional diferent: no es poden mantenir 

les "màscares" habituals (pel menor control 

i la necessitat de manifestar les pròpies opi

nions al grup), s'eliminen perjudicis respec

te a altres persones o grups socials, i les 

persones es coneixen més que en anys de 

convivència escolar o de treball, al compar

tir situacions molt intenses, agradables i de· 

sagradables, que s'han de superar amb 

l'esforç de tots. El contacte corporal i les re

~cions humanes de conYivéncia interse

xuals. interculturals o interètniques, són 

elements que, si es tenen en compte, po

den proporcionar magnífiques experiències 

de deshinibició i obertura. 

Finalment, són elements Incompatibles 

amb l'ús de les drogues la necessitat de 

mantenir una mínima fOfma física i tenir 

cura de la salut per participar en aquestes 

activitats, juntament amb la valoració i con

servació del medi natural en què es desen

volupa {per exemple, les burilles dels fuma

"""l· 

Les activitats cooperatives 
de risc i el PIPES 

El PIPES, Pla Integral de Prevenció Escolar, 

que abarca el "conjunt d'actuacions dirigi

des a sistematitzar la prevenció de ~ drogo

dependència en el context escolar" (FAO, 

1996 b), considera els següents fadors de 

risc que promouen o afavoretxen el con

sum de drogues: baixa autoestima, baixa 

acceptació de normes de convivència so

cial, ~xa assertivitat, deficient rendiment 

acadèmic, recerca de sensacions noves i 
necessitat d'aprovació social. 

Conseqüentment , es marca com a objec

tiu que els professors puguin modificar 

aquests factors de risc amb les activitats 

pròpies de les diferents àrees, inser

tant-se en el curriculum escolar. Per això 

proposa actuar en quatre àmbits clau: va

lors, actituds. competència individual per 

a la interacció i presa de decisions, En els 

apartats anteriors s'han comentat i docu

mentat les possibles aportacions d'un 

programa d'acti ... itats cooperatives d'a

ventura en la naturalesa per reduir els fac

tors de risc esmentats anteriorment, ta l 

com es veu en la següent comparativa 

amb els objectes del PIPES: 

• Objectiu I . Augmentar l'autoestima 

dels alumnes, fer que y¡¡lorin adequada

ment les seves qualitats, i que se sentin 

capaços d'afrontar d ificultats. 

Per tal que l'adolescent tingui una imatge 

positiva del cos i, conseqüentment. de si 

mate lx , és fonamental reduir e l fracàs e n 

l'àrea de l'aspecte corporal i e liminar la 

competició. Això és bàsic donat que la insa

tisfacció amb un mateix pot portar a l'ús de 

~s drogues com a via d'escapament de les 

tensions, conflictes i incomoditat extsten

cial. El reconeixement dels altres, les seves 

valoracions, actituds o expectatives, junta

ment amb les experiències d'èxit o fracàs , 

conformaran l'autoconcepte, i cal conside

rar que en la competició només és possible 

l'èxit d'una persona o equip i que. lamenta

blement. gaire bé sempre guanyen els ma

teixos, 

Per afronta r dificultats sabem que superar 

proves que comportin un grau significatiu 

de risc subjectiu, produeix un espectacu

lar augment de rautoest ima, fins al punt 

que s'inclouen actualment en les teràpies 

d'activitat física com a tractament de les 

depressions. Així mateix, ja hem esmen

tat la millora en la presa de deCis ions mit 

jançant l'anàlisi de les pròpies qua litats i 

les demandes de la situació, el fet 

d'enfrontar-s'hi tot rebutjant la possibili

tat d'utilitzar drogues com a mitjà de fugi

da o d'evasió. 

• Objectiu 2. Cercar experiències noves, 

però, al mateix temps, adequades I salu

dables: 

L'adolescent se sent atret per experiències i 

YivènCles de certa intensitat , amb dosis 

apunts fil 
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d'allentura, nO\letat i misteri, coses SO\Iint 

relacionades amb el consum d'alguns tipuS 

de droga. En comptes d'obtenir aquestes 

sensaCiOns de manera pasiva, es pot propo

sar obtenir-les activament. a trallés d'ex

periènCies en la naturalesa que no sdament 

són saludables, sinó que exigeixen tenir 

cura de la forma fislCa i de l'alimentació si és 

que es \/Olen practicar assíduament. Són. a 

més, activitats en gran auge, amb gran capa

citat motilladora, i una presència creixent 

en els mitjans de comunicació. 

• Objectiu 3. Dese!1'101upar actituds pro

socials i cooperatives, aprendre el IIaler de 

treballar per la comunitat. i impkar-se en 

la solUCiÓ dels problemes socials. 

Per exemple, la cooperaCió és indispensa

ble entre dos companys de cordada en 

l'escalada, ja que es confia la 'lida a l'as

segurador. La necessJtat de compartir ali

ment o beguda, el treball de muntar les ten

des de campanya o de fregar els plats. són 
aspectes totaJment naturals en les sortides a 

la naturalesa, Ningú competeix amb ningú, 

Ja que el nostre benestar depèn dels nos

tres companys, i el seu del nostre. Sembla 

obvi cooperar en comptes de competir. 

De mica en mica, s'assumeixen responsabi 

litats I es proposen reptes que s'han d'a

frontar I superar entre tots, cadascú amb la 

parcel'la de responsabilJtat segons les se\leS 

possibilitats. 

• Objectiu ... Afiançar la sella habilitat per 

ta l de negar-se assertivament al consum 

de drogues, i superar les situacions d'o

ferta sense posar en joc les selles rela

cions personals. 

En la cultura adolescent, el desig de diferen

ciar-se dels altres, espeCialment dels adults, 

es pot aconseguir amb la manera d'ocupar 

l'oci o de \lestir. amb la música fa\lQflta, o el 

consum d'alcohol. tabac i altres drogues. 

La necessitat d'Integrar-se en un grup de 

pertanyença és molt gran i, a llegades, el 

consum de drogues pot ser una mena de 

"peatge" per entrar I ser acceptat. És difícil 

mantenir-se sent el "rar" que no fuma, no 

beu ni consumeix el que el grup aprova. 

. M:1"I\·IT.\T fISU:\ 1."-ILlT · 

Donada l'absènCia de contingut en molts 

dels llaços col·lectius. les drogues serveixen 

de "lubricant- per a les relacions socials 

(FAO, 1996 b), útils per als adolescents. po

siblement insegurs. que no tenen les capa

citats necessàries per interactuar de mane

ra positiva. i amben a ser un \lertader ritus 

col ·lectiu. el nexe d'unió del grup. el que li 

dona la sella cohesió. Actualment. es reco

neix que la iniCiació en el consum de dro

gues es produeix. en molts casos, per no 

saber resist!r la pressió social (publicitat) l, 

sobretot. la del grup. 

Per enfrontar-se amb millors re<ursos a la 

gran quantitat de situacions dïnatacló al 

consum que es viuran, és imprescindible 

aprendre a valorar correctament els avan

tatges i Inconvenients de cada opció a l'hora 

de decidir i tenir la força i l'habilitat per 

fer-ho. 

L'assertivitat està basada en l'autoestima, la 

capacitat de prendre decisions i la com

petència per a l'interacció social, elements 

~ millora dels quals s'ha documentat ante

riorment. Quan es presenta una dificultat 

en una activ1tat d'aventura, cal comuni

car-se. detectar els problemes, enfrontar

se a ells de manera clara i serena, i repartir 

responsabilitats sense acusar ni atacar a nin

gú . .Amb aquesta orientació cooperativa. no 

cal repetir les millores que s'aconseguei)(en 

en la imatge personal, autocontrol i habili

tats socials per poder. si hom ho desitja, dir 

"NO". 

• Objectiu 5. Fer els alumnes més autò

noms, capaços de dirigir la seva conducta 

per si mateixos, sentir-se satisfets d'això i 
menys dependents de l'aprovació dels al 

tres. 

En certs moments, en l'adolescència, l'ú

nica manera de senti-se integrat en el grup 

d'iguals (amb una funció clau de formació 

de la persooaihtat, independència de la fa

mOia i suport afectiu). serà ser com els al

tres. L'inki en el consum de droga es pro

dueIX sobretot en aquestes edats. i en la 

majoria d'ocasoons en el grup d'iguals, degut 

a la pressió del grup cap al consum. Trobar 

la pròpia identitat al marge de la del col'lec

tiu. reconèixer la pròpia individualitat, re-

querirà construir, c~rificar i interioritzar una 

escala de valors pròpia, i deconstruir la im

posada pels pares i l'escola durant la 

infància. 

Per a la majoria dels investigadors, els valors 

no poden ser imposats, sinó que el proce

diment més adequat per a la seva educació 

és crear conflktes. AIxò ès precisament el 

què s'intenta amb el treball cooperatiu i 

amb les situacions de fiSC percebut. A més, 

cada persona té el seu propi paper, deci

sions, emocions i expenències durant l'ac

t!vitat. ja que al no haver-hi estímul compe

t!tiu. no es depèn de l'aprovació del grup ni 

sorgeixen les comparacions tendents a 

homogenitzar-Io, o a segregar els menys 

dotats. 

• Objectiu 6, Millorar el rendiment es

colar. 

Ja s'ha comentat com Meses (1968), Moses 

i Peterson (1979), Ewert ( 1987) i Johnson 

(1981). documentaren ~ millora en el ren

diment acadèmiC que suposa participar en 

activitats amb risc i de cooperació. Els pro

gresos que s'obtenen en la integració en el 

grup mitjançant les habil itats SOCials, l'incre

ment en Iacapacitat de resolUCIÓ de proble

mes. en l'autoestima i en l'autocontrol, aju

den l'alumne a sentir-se més a gust amb ell 

mateix l, per tant, a centrar-se millor en la 

seva tasca, aprofJtar òptimament les seves 

potenclahtats, i evitar la desmotivació del 

fracassat . 

Tal com veiem, amb el pla d'Intervenció 

que proposem. es poden treballar tots els 

objectius que pretén el PIPES, que esta

blei )( quatre àmbits clau de formació de 

l'Individu: valors. actituds. competènCia in

diVidual per a l'InteraccIó i presa de deci

sions. 

Les actituds o tendència estable a compor

tar-se d'una determinada manera en funció 

dels valors personals, es poden englobar en 

el primer àmbit. Els valors que el PIRES es

pecifica són: qualitat de vida. estil de vida sa

ludable lïsica i mentalment. actitud crítica 

(responsable i autònoma). valoració positi

va de la diversitat d'opinions, I una actitud 

solidària i tolerant. Com es pot lleure, co

mentar el possible treball en aquests àmbits 



de formacIÓ. sena SII'T1p1ement reiterar el 

que hem dit. 

F.-.alment, es pot dir que les activitats coo

peratNeS de nsc percebut en la naturalesa, 

suposen un marc Ideal per la preveno6 de 

drogodepeodènoes, Cada vegada amb 

més vlgènoa, són el recurs per a 1'00, I els 

lOdicadors socaals, el creixement del temps 

lliure i la "tomada a la naturalesa", fan 

d'aquest recurs quelcom d'entretingut i 

molt motlVêlnt, útil per SI mateIX i un magní
fI( 'pretext" per començar un treball forma

tiu tan profund com es desitgI. 

Disselly d ',," progrtmw 
de prevenció escolar 

Donat que l'edat dïnl(i del consum de dro

gues se sltúaactualment entre: els 12 i els 16 

anys (dades de la Delegació del Govern 

central per al Pla Nacional sobre Drogues), 

sembla clal' que una de les finalitats bàsiques 

de la InSlJtució escolar. que és ~ucar per a 

La vida, llauna d'abartar la prevenció del 

consum de drogues, Per aIXÒ, en l'Educaci6 

FíSica comptem amb el treball directe amb I 

sobre el cos, aconsegUint l'acceptacIÓ. l'es

tima de la pròpia Imatge corporal i la utilitza

CIÓ constructIVa de 1'00, cosa que fa de La 

nostra àrea una de les més adequades, 

El més Inckat sena ded~r una Unitat 

Didàctica Interdisclpllnar per a tots els cur

sos de rESO I el Batxillerat, per tal de ¡xxIer 

formar valors I actituds estables, aixi com la 

possibi litat que els alumnes puguin utilrtzar 

les actIVItats que proposem per al seu 

temps lliure de forma autònoma, Del con

trari. ens podríem quedar en l'anècdota o 

en La pura diversIÓ, 

En aquesta Unitat hi entrarien, òbviament. 

els temes transversals, e~lment l'Edu

caCIÓ per a La Salut i, en menor mesura, 

l'EducaCIÓ del Consumidor (en descobnr 

les necessrtats personals reals, com esmen

tava Zook ( 1986), en contrapOSició amb les 

modes i la presSIÓ pubhcltàna) I l'Educaci6 

Moral I CÍVlCa (pel que fa al respecte de 
l'lOI'TTleS de cOl'MVèncla I adqUiSICió de va

lors), Les posslbihtats de coHaboraclÓ Inter

disdplinar amb àrees com Clèncll!S de la 

Naturalesa, EducacIÓ Plàstica I Visual o 

Gènaes Socials. i Geografia ¡ Històna, sen

se rebutjar altres possibilitats, són cOOSlde-

"""'. A més. tenim la possibilitat d'aprofitar les 

"Setmanes Verdes", les "Setmanes Aquàti

ques- i les "Setmanes Blanques", cada vega

da més habituals en els IflSlJtvts, per tal de 
donar UI1 a!tre C3lfe educatiu i introdUir ele

ments de cooperació I nsc percebut en 

consonància amb altres treballs ja realwts 

durant el curs. 

Un altre recurs que cal explotar són les actl

Vltats extraescolars i el viatge de fi d'estudIS, 

Contratar amb una empresa un programa 

natNeS saludables per a l'ocupació del 

temps lliure:, 

Segona: Intentar que aquestes actMtats es 

reLaclOllln més amb el perfil de personalitat 

dels possibles drogcxlependents. de mane
ra que tlngulll més accepta06, hi puguin 

trobar part de les sensacions que busquen, i 

¡uxí evitar que recomn a les drogues. 

Tercera: treballar mrt.¡ançant els elements 

formadOlO directes de les activitats coope

ratives amb situaaons de nsc subjectiu (i a 

poder ser, en la naturalesa). Ao<:Í s'acon

segueix una millora de les competències 

per relaclOl"lar-se amb altres persones, com 

multiaventura és prou barat i se li poden les habilitats socials de comunicació I ex-

e)(lgir les condicions que considerem opor

tunes per tal d'aconseguir diversIÓ i educa

ció a un preu força asseqUible, 

L'ideal és que la prevenció fos recollida pel 

Projecte Educatiu de Centre, el Projecte 

CumcuLar d'Etapa, La programacIÓ Anual i 
el Pla d'Orientació i Acció T utonal. per tal 

d'oferir més facilitats a la programaCIÓ de 
les àrees ¡ a la tasca dels MOlO. Dins de 

l'accIÓ tutorial, encaixa perfectament la 
tasca preventIVa ¡ formadora, a tra~ de 

dinàmiques de grups que podem trobar 

en les monografies de La FAO (1986 i 
I 986b), que ensenyen a ser persona, a 

conviure ¡ a prendre decisions, Com a pre

missa per aquestes activitats, cal que ser

veixin per avaluar les causes I conseqüèn

Cies del rebUig de les drogues i treballar la 

presa de decisions i el desenvolupament 

de valors i habilitats socials que permetin 

optar pel "NO" ,amb Independència de les 

pressions exteriors. per tal de crear accep

tacIÓ I respecte cap al no consumidor, sen

se que això suposi un rebUig al consum_. 

Conclusions 

En resum, es tracta de redu,r La demanda 

de substàncies psicoactIVes o drogues de 
tres maneres: 

Primero: augmentar l'oferta d'altres aCIM

tats d'oci, a l'estil del programa "Ablerto 

llasta el amanecer", de Gijón, I crear alter-

pressió de sentiments de forma assertiva, 

També es mlHoren l'autocontrol I les capa

citats de presa de deosions, l'autoestima lla 

Ifldependènoa i equilibri personal davant la 

pressIÓ de grup incitadora de consum, 

,4,questes actMta15 porten unes quantes 

dècades d'ús terapèutic vanat als EUA. Eu

ropa ¡ Austràlia, amb notables resultats. 

Per aconseguir conviure amb les drogues, 

Ja que és lnevrtable que hi Siguin. en una cul

tura que a més pot valorar SOCialment el 

seu ús (almenys d'alguns tipus de droga: al

cohol, tabac, cocaïna I drogues SII1tèuques, 

o en certs moments ¡ grups socials), és fo
namental que els alumnes valorin la salut i 

portin a terme actIVitats al seu favor, Incom

patibles amb l'ús de les drogues, ,4,questa 

prevenciÓ podem I hem de fer-la en l'ESO i 

el Batxillerat, les franges més indicades per 

l'edat dels alumnes, Una de les àrees més 

adequades per començar una programaCIÓ 

Interdrsclpllnar és l'EducacIÓ FÍSIca , 
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