
AVALUACIÓ DEL PROGRAMA “XKPTS” 
 

 

1 Tipus d’intervenció Programa 

   

2 Descripció de la intervenció Programa de base escolar per a prevenir el consum habitual de cànnabis 

entre els joves de 14 a 15 anys de la ciutat de Barcelona 

   

3 Principals determinants 

de la salut implicats 

-Context socioeconòmic: polítiques públiques (educació, salut, serveis socials, 

etc.)  

-Entorn: escola 

   

4 Principals eixos de 

desigualtat implicats 

Edat i 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) Consum experimental (haver provat alguna vegada) de cànnabis, consum de 

cànnabis en els darrers 30 dies  

   

8 Metodologia quantitativa, 

qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: qüestionaris 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 

   

10 Principals resultats  

de l’avaluació 

Als 15 mesos de l'aplicació del programa, un 8,2% de nois i un 8,3% de noies 

exposats al programa eren consumidors de cànnabis en els 30 darrers dies, 

enfront el 11,8% de nois i 11,6% de noies del grup comparació. Això 

representava una disminució del 29% de nous consumidors en el grup 

intervenció respecte del grup comparació. L'efectivitat del programa era més 

alta en els i les adolescents d'escoles amb una millor implementació del 

programa 
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