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Prerequisits

És necessari que l'estudiant hagi adquirit un nivell de coneixements bàsics el sistema nerviós central i dels
processos psicològics bàsics.

Objectius

L'assignatura Drogues i Conductes Addictives s'imparteix a tercer curs del Grau de Medicina.

L'objectiu general de l'assignatura es garantir que l'alumne conegui la dinàmica de la conducta addictiva
desde una perspectiva biopsicosocial.

L'assignatura ofereix una visió actual sobre els diversos mecanismes biològics, psicològics i socials implicats
en l'inici i el manteniment de la conducta addictiva,fent especial èmfasi en les troballes

científiques més destacades des de perspectives bàsiques i aplicades. S'introduiran conceptes bàsics per
entendre les addicions (tolerància, dependència, síndrome d'abstinència entre d'altres).

S'explicaran els mecanismes biològics, psicològics i socials subjacents a les drogodependències així com les
propietats de les diferents substàncies considerades com a addictives i de conductes

classificades com a addiccions comportamentals. Es farà menció als diagnòstics, tractaments i utilitats
terapèutiques més comuns de cadascuna de les diverses famílies de drogues.

Competències

Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder
comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a
l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
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Resultats d´aprenentatge

Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar que es coneix adequadament la llengua anglesa, tant oralment com per escrit, per poder
comunicar-se científicament i professionalment amb eficàcia.
Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a
l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

Conceptes bàsics sobre addicions (tolerància, dependència, síndrome d'abstinència entre d'altres).

Mecanismes explicatius biològics, psicològics i socials de la conducta addictiva. Conducta addictiva versus
conducta normal. Models animals del consum de drogues. Efectes fisiològics i conductuals de

les diverses substàncies. Utilitats terapèutiques de les diverses famílies de drogues. Diagnòstics i alternatives
terapèutiques per a drogodependents.

1. Conceptes bàsics sobre addiccions.

2. Mecanismes explicatius del consum de drogues.

3. Addiccions conductuals.

4. Models animals del consum de drogues.

5. Cafeïna i altres xantines.

6. Nicotina i tabaquisme.

7. Cannabinoïds.

8. Alcohol i alcoholisme.

9. Cocaïna i amfetamina.

10. Heroïna i altres opiacis.

11. Avaluació, diagnòstic i tractament de la conducta addictiva.

Metodologia

Les classes teòriques són de caràcter expositiu i es fan en una aula i en un horari prèviament programat. Les
pràctiques d'aula consisteixen en resolució i/o discussió d'exercicis o activitats pràcticques en grup i sota la
direcció d'un professor; es programen en un horari i aulari propis. En els seminaris especialitzats es treballa en
grup sobre un tema predeterminat i sota la direcció d'un professor, consisteixen en fer intercanvi
d'informacions, anàlisi col·lectiva i debat. Les classes i tutories virtuals es fan a través del campus virtual, es
programen al llarg del curs i el contingut és accessible a la xarxa temporalment i de manera ordenada.

Activitats formatives

Resultats
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Títol Hores ECTS d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 3 0,12 1, 2, 4, 5

Pràctiques d'aula 2 0,08 2, 4, 5, 6

Seminaris especialitzats 1 0,04 1, 2, 6

Tipus: Supervisades

Classes virtuals 8 0,32 5

Tutories virtuals 8 0,32 1, 3

Tipus: Autònomes

Estudi personal, consulta de bibliografia, resolució de problemes, realització

de treballs

50 2 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències s'organitza en tres mòduls:

Mòdul de teoria:

- Sistema d'avaluació: prova final d'elecció múltiple.

- Pes en la qualificació global: 60 %

Mòdul de pràctica:

- Sistema d'avaluació: assistència, participació i correcció del treball realitzat.

- Pes en la qualificació global: 10 %

Treball de preparació d'un projecte de recerca:

- Sistema d'avaluació: correcció de les diverses parts i presentació oral del projecte.

- Pes en la qualificació global: 30 %

Es realitzaran dues avaluacions formatives a través de la plataforma virtual, aquestes avaluacions tindran
format de prova d'elecció múltiple i seran voluntàries per als alumnes. És requisit imprescindible per superar
l'assignatura l'obtenció d'una nota mínima de 5 a la prova final d'elecció múltiple i la realització del treball
grupal de preparació d'unprojecte de recerca.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència, participació i correcció del treball realitzat. 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6

Examen tipus test 60% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6

Projecte de recerca i presentació oral 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6
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