Protocol de detecció i actuació davant el consum de drogues per part dels joves adolescents escolaritzats als centres educatius de Sant Vicenç dels Horts

CIRCUIT DE DETECCIÓ I ACTUACIÓ DEL PROTOCOL
DETECCIÓ SITUACIÓ
(dins, fora, immediacions del centre)

AVÍS DE TERCERS

SOSPITA DE CONSUM
(per indicadors de consum)

CONSUM o
POSSESSIÓ

INTOXICACIÓ
EVIDENT
LLEU

Servei d’Assessorament
Psicològic (Joventut)

Informació/assessorament
Treball psicoeducatiu amb
jove i/o família

AGUDA

Professor/a que detecta ho comunica a l’equip directiu,
i l’equip directiu ho comunica a l’Equip d’Orientació o EAP i tutor/a

Direcció centre

Primera entrevista amb alumne/a per part de l’Equip d’Orientació o EAP i/o tutor-a

Direcció
avisa
família

Direcció
avisa
família i 112

Entrevista família per part de l’Equip d’Orientació o EAP i/o tutor-a (en cas de ser menor d’edat)
Valoració entrevista família (en cas de ser major d’edat, cal el seu consentiment)
En cas d’expulsió es
recomana: activitat alternativa
de caràcter educatiu al centre

Aplicació NOF en cas d’incompliment de normativa (sanció) per part de l’Equip Directiu

Segona entrevista amb l’alumne/a (Coordinador/a del Protocol)
(Definir tipologia de consum i Pla de Treball/actuacions)

Consum experimental o habitual sense
factors de risc

Consum problemàtic (addicció)
amb factors de risc

Serveis Socials/educador-a social
Treball socioeducatiu amb el/la jove i família,
conjuntament amb el centre educatiu

Servei d’Assessorament Psicològic (Joventut)
Treball psicoeducatiu amb el/la jove i/o família,
conjuntament amb el centre educatiu

Centre SPOTT/CAS Llobregat Centre Sant
Feliu/CSMIJ Sant Boi de Llobregat (menors)
ó CAS Benito Menni (majors d’edat)
Serveis Socials/educador-a social

INICI DEL PLA DE TREBALL AMB L’ALUMNE/A
Notificació a la comissió social i al tutor/a de l’alumne/a el pla de treball (coordinació i seguiment)
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Actuació i seguiment

Consum experimental o habitual amb
factors de risc

Valoració situació

COMISSIÓ SOCIAL: VALORACIÓ/DEFINICIÓ DE LA SITUACIÓ
ELABORACIÓ FITXA DE NOTIFICACIÓ i DERIVACIÓ AL COORDINADOR/A PROTOCOL

Avís
Mossos/Policia
Local i família

immediates

Confidencialitat
Accés voluntari

INTERCANVI o
VENDA

Detecció, recollida informació i actuacions

AUTORECONEIXEMENT

