
Què es realitza en una UPCCA? (unitat
de prevenció comunitària de conductes
addictives), un recurs per als joves i les
joves
Duració: 1 hora i mitja

Dia: 25 març

Horari: 18:00 - 19:30 h 

Introducció

Les unitats de prevenció comunitària en conductes addictives, són un recurs
específic  de  la  Comunitat  Valenciana.  Estem  davant  d'una  eina  essencial,
l'existència  i  el  contingut  de  la  qual  hauria  de  ser  conegut  per  qualsevol
professional  de  joventut.  Aquesta  primera  acció  formativa  pretén  donar  a
conèixer el treball socioeducatiu que es realitza en aquestes Unitats per a més
endavant  abordar  problemàtiques  específiques  derivades  de  les  conductes
addictives existents.

Continguts
 Recursos per a treballar amb joves les addiccions. Què és una unitat de
prevenció comunitària en conductes addictives (UPCCA)?

Origen  del  recurs  i  objectius.  Breu  recorregut  sobre  l'atenció  de  les
persones amb problemes d'addiccions en la Comunitat Valenciana.

Com treballem des d'una UPCCA: Àmbit Comunitari, Laboral, Escolar i
Família

 Projectes i Programes

Experiències educatives amb exemples diaris del treball en una UPCCA:
des de centres escolars amb NNiA i assistencial amb famílies. 

Equip de Formació
Amparo Taberner Sanchis  Treballadora  Social  Responsable  Tècnica de la
UPCCA  Ajuntament  de  Torrent.  Màster  en  drogodependències.  Màster  en
Mediació Familiar. Experiència com a treballadora Social en el Centre de dia
d'atenció  a  persones  drogodependents  Adsis-Hedra.  València,  Centre  de
Menors  «Mariano  Ribera»,  Burjassot,  Associació  PREVI,  prevenció  de
violència. València, Centre de Dia d'Addiccions ARTIC. Torrent

Ana Corres Bolinaga. Educadora Social. Tècnica de la UPCCA Ajuntament de
Torrent. Grau Formatiu Educació Infantil . Experiència Laboral com Educadora
Social, en el Centre de Protecció de Menors Llar de Caritas. Barcelona, Casa
d'Acolliment  de Dones “La Gavina”.  Caritas-Barcelona,  Casa d'Acolliment  de
Dones. Caritas-Caldes de Montbui, Projecte soci-educatiu Novaterra. Barri de la
Coma. Paterna. Centre de Dia d’adicciones ARTIC.Torrent.
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