
AVALUACIÓ DEL PROGRAMA REPTES 

 

1 Tipus d’intervenció Programa 
   

2 Descripció de la intervenció Programa de prevenció selectiva del consum de cànnabis i alcohol en 
joves en situació de vulnerabilitat 

   

3 Principals determinants 
de la salut implicats 

-Context socioeconòmic: polítiques públiques (educació, salut, serveis 
socials, etc.)  
-Entorn: barri i escola 

   

4 Principals eixos de 
desigualtat implicats 

Classe social 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de procés 
Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Estudi quasi-experimental pre-post amb grup comparació 
   

7 Resultats (outcomes) Avaluació de procés: indicadors de fidelitat d’implementació (dosi, 
adherència, implicació de participants i qualitat de la intervenció), 
compliment de la intervenció i satisfacció. 
Avaluació de resultats (efectivitat): coneixements i creences sobre el 
cànnabis i l’alcohol, trets de la personalitat (impulsivitat, cerca de 
sensacions,...), autoeficàcia, habilitats i consum intensiu de cànnabis i 
alcohol. 

   

8 Metodologia quantitativa, 
qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: qüestionaris i autoinformes 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 
   

10 Principals resultats  
de l’avaluació 

Resultats de l’avaluació de procés: Hi va haver un elevat compliment de la 
intervenció. El 66% dels grups va realitzar una implementació acceptable i 
el 33% una intervenció qualificada. La mitjana d’activitats realitzades en 
els grups va ser de 30 sobre un total de 43 activitats i l’adherència mitjana 
al programa del 82,9%. La implicació de les persones participants va ser 
elevada i la qualitat va ser valorada amb una mitjana de 8 punts sobre 10 
per les participants. La satisfacció general amb el programa va ser 
valorada amb una puntuació de 8. 
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Resultats preliminars de l’avaluació de resultats: S’ha incrementat la 
percepció del risc del consum de substàncies addictives entre els i les 
joves participants, respecte al grup comparació.  
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12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona, 10 centres de PFI de Barcelona, 1 
Centre de Serveis Socials, 8 entitats socials i 6 APC Educadors implicats 

 


