
Estimado/a Director/a, orientador/a e titores/as, 

un ano máis contamos coa sua colaboración no traballo que vimos a facer dende o 

Servizo de Prevención de Drogodependencias. Sabemos que só poderemos obter 

resultados se o traballo se fai con carácter “continuo” e non como actividades “parche”, 

por iso, contactamos un ano máis con vostedes para OFERTAR: 

 

1.  os TALLERES para os seus alunos (independientemente da idade e de se 

cursan Infantil, Primaria ou Secundaria). Só teñen que elaborar un calendario coas datas 

e os grupos nos que quere que os talleres sexan impartidos e envia-lo ó noso Servizo (ver 

Folla adxunta como Anexo 1). Poden solicitar até 2 sesións con hora  e media (aprox.) de 

duración cada unha, sempre en horario de mañá. 

2. os TALLERES para pais (independientemente das idades dos seus fillos). O 

procedimento é o mesmo (consulten a Folla adxunta como Anexo 2). A oferta abarca 3 

talleres con temáticas diferentes dos que poden escoller os que máis lles interesen, 

sempre en horario de tarde: 

 - Os pais fronte a prevención do consumo de tabaco e cannabis 

 - Os pais fronte a prevención do consumo de alcohol 

 - Os pais fronte a prevención do consumo de outras drogas  

 

 Lembramos que durante o mes de setembro os profesores interesados en 

formarse nesta área poden matricularse no Cefores. Só con un traballo en equipo (pais, 

profesores, concello, etc..) poderemos acadar os obxectivos que nos propoñemos. 

Esperamos as súas peticións que gustosamente atenderemos.  

 

Atentamente, os técnicos de prevención de drogas. 

Lydia Platas    Fran Eiros 

Tfno: 982.284816. Fax: 982.284813. Web: prevenciondrogas.lugo.es  
Centro Social Uxío Novoneyra. 3ª planta. Rúa Quiroga Ballesteros, 1. 27001. Lugo. 



ANEXO 2. 
TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS PARA PAIS 

CALENDARIO DE ACTUACIÓNS (preferiblemente Luns e Venres) 
 
 
 
 

NOME DA ESCOLA: 
ENDEREZO DA ESCOLA: 
TELÉFONOS E FAX: 
NOME DO DIRECTOR/A: 
NOME DO ORIENTADOR/A: 
NOME DO/A PRESIDENTE/A DA A.P.A. 
 
 
 

  

DIA /MES 

 

HORA 

 

LOCAL/AULA 

 

RESPONSABLE 

 

Tabaco/cannabis 

 

    

 

Alcohol 

 

    

 

Outras drogas 

 

    

 




