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Educació i drogues, 
drogues i educació? 

Asun Llena 
i M. Cruz Molina* 

Hem volgut obrir aquesta tribuna 
amb un interrogant sense cap pre
tensió d'oferir una resposta, sinó de 
plantejar les suficients incógnites, 
dubtes i vacil'lacions que siguin ne
cessaries per tal de suscitar reflexió 
i debat. Només d'aquesta manera, 
creiem -i, de fet, n'estem conven
c;:udes-, que podrem avanc;:ar pa
ral'lelament i en consonancia amb 
una realitat social tan heterogénia i 
canviant. 

Partim d'algunes consideracions 
al voltant de I'educació amb les 
quals ens identifiquem per intentar 
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establir una relació entre aquest ins
trument de socialització i les dro
gues com un fenomen social. 

La realitat canviant que vivim 
ens obliga com a professionals a 
adequar les actuacions a les noves 
situacions i fenómens socials. EIs 
elements o les dinamiques socials 
que modifiquen la societat són els 
que també originen uns nous mo
deis culturals i uns nous patrons de 
consum de les drogues i, per tant, 
haurien de sorgir també nous dis
cursos explicatius del fenomen de 
consum i de les problematiques 
que comporten. 

Si apostem per una millora de la 
qualitat de vida i del benestar de les 
persones hauríem d'incidir en tots 
els factors que la determinen, per la 
qual cosa es fa necessaria una ana
lisi deis elements personal s i so
cials que influeixen en els consums 
problematics i en les dependéncies 
per enfocar la intervenció cap a la 
seva prevenció i per oferir recursos 
que possibilitin les decisions autó
nomes i responsables en relació 
amb el consumo 

Per una altra banda, si conside
rem que es tracta d'un fenomen so
cial, la reflexió -que ha de ser per
manent- s'ha de fer extensiva a 
tota la comunitat, intentant contri
buir a la construcció d'una repre
sentació social que s'aproximi més 
a la realitat. Per aconseguir-ho, cal
dria potenciar I'adquisició d'una ac
titud crítica davant les pressions so
cials 1 que tant influeixen en la crea-

(1) Un deis elements de pressió social en 
qué hem de posar I'accent són els mit
jans de comunicació social. Aquests són 

165 



Asun Llena i M. Cruz Molina 

ció de prejudicis, estereotips i alar
ma social, i que tenen com a efec
tes negatius el rebuig i la margina
ció de les persones amb problemes 
associats al consum de drogues, 
especialment de les no instituciona
litzades. 

Per tant, hem de capacitar la co
munitat per analitzar els problemes 
socials de manera global i per parti
cipar en la seva prevenció i resolu
ció. De manera implícita ens estem 
referint a I'educació, ja que és I'ins
trument que ens pot proporcionar 
competencies per a I'analisi, per a la 
presa de decisions ... En definitiva, 
per actuar de forma autónoma i res
ponsable. A partir d'aquesta consi
deració es fa pertinent una altra re
flexió: Quin significat donem a I'edu
cació? A quin model d'educació ens 
referim? Educar, per que? 

Tedesco (1995), fent referencia 
als canvis en els models educatius, 
ens aproxima a la visió d'un sistema 
educatiu que actualment amplia els 
ambits d'elecció cap a les esferes 
própies de I'estil de vida i de la mo
ral. Segons ell, es tracta d'una nova 
forma d'individualisme en relació 
amb la del segle XIX, que fa emfasi 
en I'autoexpressió, el respecte a la 
Ilibertat interna, I'expansió de la per-
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responsables de la creació d'una opinió 
pública, en molts casos estereotipada. 
Actualment hem de tenir en compte que 
les generacions deis darrers anys d'a
quest segle, i possiblement deis anys vi
nents. són fortament socialitzades per 
aquests. Tron Waage, valedor deis drets 
deis infants de Noruega, es refereix en 
els seus discursos a la Generació del 
2000, entre altres accepcions, com la 
generació deis mitjans de comunicació. 

sonalitat, de les seves qualitats es
pecials i la seva excepcionalitat. Des 
d'aquest punt de vista, advoca per 
considerar cada persona com a úni
ca, que hauria de ser lliure i amb el 
dret de construir una forma de vida 
mitjanyant una elecció també Iliure, 
oberta i sense entrebancs. Aquesta 
ampliació té conseqüencies en el 
procés de socialització, en tots els 
nivells, família, escola i comunitat. 

El sistema educatiu no ha de ser 
rígid sinó adaptable als canvis, ha 
d'oferir una pluralitat de models de 
vida. Un enfocament rígid comporta 
moltes vegades rebuig i sentiment 
de fracas. En conseqüencia, exclu
sions i frustracions que tot sovint 
s'expressen com a conductes d'i
nadaptació cap al sistema en si. 
Per contra, hem d'optar per un pro
cés educatiu que permeti compren
dre millor els altres i que ensenyi a 
conviure en el respecte i la toleran
cia cap a altres opcions. Aixó no és 
més que donar eines per articular la 
diversitat d'opcions en una xarxa 
social complexa en la qual els sub
jectes interaccionen sense que 
aquest moviment impliqui conflicte. 
En paraules de Delors (1996: 21): 

«En certa manera, I'educació es 
veu obligada a proporcionar les car
tes nautiques d'un món complex i en 
perpetua agitació i, al mateix temps, 
la brúixola per poder navegar-hin. 

Seguint Delors, podem aplicar a 
les drogues els quatre pilars en els 
quals se sosté I'educació: 

A. Aprendre a coneixer. No és 
suficient informar sobre els diferents 



tipus de drogues, els seus efectes ... 
sinó que aquest primer pilar implica 
comprendre el fenomen del consum 
amb que convivim en el moment ac
tual i adquirir un sentit crític per po
der interpretar, entre altres, els mis
satges que els mitjans de comuni
cació social ens transmeten i contri
buir a una opinió pública més pro
pera a la realitat social. 

B. Aprendre a ter. Consistira a 
adquirir les competencies perso
nals necessaries per viure i conviu
re, per comunicar-se, per afrontar i 
per resoldre els conflictes. També hi 
podríem incloure fer un ús adequat 
de drogues. 

C. Aprendre a viure amb els a/
tres: Respectar les opcions de vida i 
de consum deis altres, dins un marc 
de treball ampli sobre la diversitat 
(que inclogui I'edat, el genere, 1'0-
rientació sexual, I'etnia, la cultura, 
etc.), atavorint I'equitat, els projectes 
comuns i la solidaritat, i així mateix 
desenvolupant la capacitat d'escol
taro Així mateix s'hauria de capacitar 
les persones que han pres la deci
sió de consumir drogues per trobar 
I'equilibri entre la seva opció perso
nal i la convivencia amb els altres. 

O. Aprendre a ser. En aquest 
punt cal incloure el fet de responsa
bilitzar-se per prendre decisions 
autónomes i participar en les elec
cions col·lectives. Cal doncs, atavo
rir la creativitat, incidir en les pres
sions de grup, que tant influencien 
les edats juvenils. 

O'aquesta manera articulem alió 
que és personal i alió que és social 
en el sentit que expressa Oelors 
(1996): 

Drogues i Educació 

..L'educació és al hora un procés 
extremadament individualitzat i una
estructuració social interactiva ... 

Resultara adient, doncs, enfocar 
I'educació sobre les drogues de 
manera global i inespecífica, la qual 
cosa implica no centrar-se en la 
substancia com a causa única del 
problema sinó en aquells factors 
personals i socials que incideixen 
en I'origen i la resolució de conflic
tes socials en general, integrant els 
associats a les drogues. 

Aquest model que pot integrar el 
treball inespecífic i/o específic pel 
que fa a les drogues en un projecte 
educatiu global ha de ser perma
nent i obert a altres camps fora deis 
ja tradicionals (família, escola), for
mant part del procés de socialitza
ció de I'ésser huma entenent que 
aquest li permetra la transformació 
cap a subjecte social. En paraules 
de Ventosa (1990): 

.. La socialització és el procés 
que, des de la infancia fins a I'edat 
adulta, segueix I'home amb la finali
tat de ser un individu equilibrat i res
ponsable i un membre eficay de 
la societat en que viu. Segons aix6, 
el procés de socialització inclou 
molts processos i és una realitat 
bastant complexa. Compren el pro
cés d'incorporació deis principis, 
normes i valors de la seva cultura, el 
procés d'aprenentatge deis conei
xements i les tecniques que Ii per
metran estar a I'alyada de la seva 
comunitat, etc.". 

Des d'aquesta perspectiva es fa 
necessari el treball educatiu i socia
litzador en altres ambits d'actuació 
educativa, inclosos com a camps 
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socials o de I'educació social, que 
sorgeixen com a conseqüéncia de 
I'evolució propia del concepte d'e
ducació. L'educació social té com a 
finalitat I'aprenentatge de capaci
tats socials per a la integració en el 
grup, la pertinen9a al qual ofereix al 
mateix temps la possibilitat de mi
llorar-lo i canviar-Io. 

Segons Petrus (1996), I'educa
ció social ha de ser conceptualitza
da en funció de la realitat de I'en
torn i de la realitat educativa, per 
tant ha de ser oberta, dinamica i 
dialéctica. Sera per tant una acció i 
una intervenció que canvia de la 
mateixa manera que la realitat 
social. 

En definitiva, un procés educatiu 
globalitzador, flexible, dinamic i 
obert a tots els camps social s per
metra una major comprensió del 
món en qué vivim amb la qual cosa 
es facilitara la convivéncia social i 
es tindra també, de manera indirec
ta, un efecte positiu en relació amb 
el fenomen de les drogues avui. 
O'aquesta manera s'evitara el ma
lestar que ocasiona una percepció 
erronia i estereotipada de la realitat. 

Així doncs, considerem que I'e
ducació en relació amb les drogues 
podria tenir-se en compte des de 
diversos enfocaments, entre d'al
tres: 

- Integrada en I'educació global 
de manera inespecífica. 

- Integrada en I'educació global 
de manera específica, ade
quant-Ia a I'edat i realitat con
creta del grupo 

168 

Integrada en I'educació de va
lors. 

- Entesa com a educació com a 
resposta a un fenomen social 
considerat un problema. 

- Des d'un marc d'educació per a 
la salut, evitant I'associació de 
salut al fet de no consumir dro
gues i a I'inrevés. 

- Incorporada en tots els espais 
educatius. 

Seguint la mateixa línia argu
mental, un deis objectius basics de 
I'educació és el que pretén la incor
poració del subjecte en el seu en
torn, donant-li els instruments ba
sics perqué pugui, en paraules de 
Oelors, "navegar» en el seu context 
social. Oit de manera simple, pot fer 
la sensació que aquest context és 
homogeni, pero no és així, atés que 
hi existeixen marges diferencials, 
que permeten a I'individu incorpo
rar-se en el seu entorn de manera 
particular. Evidentment, aquesta 
flexibilitat també té els seus Iímits. 

Aquesta situació de limitació 
ens recorda que I'educació és tam
bé un instrument de control social 
que no podem obviar, ja que en el 
fons el que pretenem és que tots els 
membres d'un grup observin aque
lIes normes, formes de comporta
ment. .. consensuades i considera
des necessaries per aconseguir un 
ordre social determinat. Hem de te
nir en compte que no sempre la in
corporació al grup resulta tal com 
s'espera, ja que es produeixen de
sajustos, conflictes en aquesta arti
culació del subjecte i el seu con
text. Habitualment, produeixen un 
cert malestar tant en el subjecte 
com en el seu entorn, i es fa ne
cessaria una cerca de solucions. 



En el cas del fenomen de la dro
ga és evident que s'ha produ'lt una 
evolució i que actualment rep la 
consideració de problema social. 
Molts han estat els intents per expli
car-ho, la majoria d'ells des de 
plantejaments que partien de la 
drogodependencia i que es fona
mentaven, basicament, en factor s o 
elements com ara I'existencia i dis
ponibilitat de les substancies, les 
seves propietats farmacologiques, 
els seus efectes, les característi
ques deis consumidors i els seus 
actes i la reacció social que davant 
el fenomen s'ha produ'lt. Hem de te
nir en compte la importancia del 
procés de prohibició que han so
fert, a conseqüencia del qual, a poc 
a poc, el fenomen s'ha anat conver
tint en I'anomenat problema de les 
drogues.2 

Des del moment en que les dro
gues són considerades un proble
ma, -tant pel seu consum com per 
les conseqüencies que es deriven 
de la il'legalitat d'algunes d'aques
tes- plantegen un cert conflicte, i 
és en aquest moment quan, des de 
diverses disciplines com la psicolo
gia, el dret, la medicina i evident
ment també la pedagogia, s'intenta 
oferir una explicació i abordatge. 
En concret, la pedagogia es plante
ja actuar en les situacions de con
flicte que es produeixen en el pro
cés de socialització del subjecte i 
en el seu context, com a conse-

(2) Sobre la construcció social del problema 
de la droga podem trobar informació des 
de diversos enfocaments, en autors com 
Santacreu, Márquez i Zaccagnini (1992); 
Szasz (1993); Escohotado (1995); Usó 
(1996), i Romani (1999). 

Drogues i Educació 

qüencia de la seva relació amb les 
drogues, especialment quan I'ús de 
la substancia comporta una de
pendencia. És aquí quan podem 
parlar de «drogues i educació».3 

Hem de recordar que general
ment els subjectes amb problemes 
de drogues són considerats subjec
tes inadaptats. Recordem la reflexió 
de Vega (1993) quan fa referencia al 
fet que, en uns casos, les drogues 
poden portar a la inadaptació i, en 
d'altres, la inadaptació pot portar a 
les drogues. Aquest plantejament 
ens fa pensar que les drogode
pendencies estan originades, en 
gran mesura, per uns condiciona
ments social s i si a aquest fet hi afe
gim la construcció social del proble
ma, fruit d'estereotips i representa
cions sobre el fenomen, veurem que 
no és facil plantejar-nos només una 
actuació sobre el subjecte, sinó que 
inevitablement haurem d'actuar en 
el context. Per tant, parlarem d'una 
actuació socioeducativa que hauria 
de tenir una doble acció, una cap al 
subjecte i I'altra cap a la comunitat. 

En referencia al subjecte, ens 
hauríem de proposar com a objectiu 
principal la transmissió de coneixe
ments, I'adquisició de competen
cies i de procediments útils que li 

(3) L'actuació educativa és necessária 
abans que es produeixi la relació del 
subjecte amb la substáncia, per tal de 
donar-Ii elements i, un cop que aquesta 
relació ja s'ha establert i comporta con
flicte, per poder trobar-hi solucions. 

(4) No podem oblidar la Ilibertat del subjec
te, element básic per a qualsevol inter
venció respectuosa amb la seva Ilibertat. 
així com el treball sobre la presa de deci
sions dins d'un marc de responsabilitat 
social (Szasz, 1993). 
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permetin superar, si vol,4 les con di
cions que el varen portar a la drogo
dependencia, sense oblidar la ne
cessitat de desenvolupar actituds 
positives i responsables. Hem de fa
cilitar els elements que li permetin 
trobar un equilibri entre les seves 
opcions personals individuals i la 
seva convivencia i incorporació al 
context social, sense que aixó com
porti, necessariament, I'abstinencia. 
Aixó no vol dir que només s'hagi de 
plantejar una intervenció única des 
de I'educació, ni que aquesta sigui 
la solució al conflicte. S'ha de treba
llar de forma interdisciplinaria, ja 
que la complexitat de la qüestió, així 
com els diversos elements que en 
formen part (subjecte, objecte i con
text, les seves connotacions i les 
interrelacions entre ells), fa neces
sari un abordatge global, biopsico
social. 

De la mateixa manera que s'im
posa una actuació global des de 
diverses disciplines, cada vegada 
és més evident la necessitat d'ac
tuar més enlla del subjecte, sobre 
la comunitat, implicant-Ia i respon
sabilitzant-Ia, per tal de donar res
postes el més efectives possibles. 
És en el context immediat on sor
geixen els conflictes i no hi ha lIoc 
millor on resoldre'ls que dins de la 
mateixa comunitat. Generalment hi 
ha la tendencia a delegar en l'Ad
ministració o en institucions espe
cífiques la recerca de solucions als 
conflictes. Actualment, es conside
ra que la societat i els seus grups, 
formals i informals, també han de 
modificar el seu paper en el «pro
blema de les drogues», tant pel 
que fa referencia a les seves acti
tuds com en I'elaboració de res-
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postes i creació de recursos. Des 
d'aquesta perspectiva, I'educació 
té una funció clau a I'hora de de
senvolupar programes d'educació 
per a la salut, d'assessorament, de 
resolució de conflictes, de media
ció, de formació en certes com
petencies o habilitats ... 

"Una resposta educativa al pro
blema de les drogues no pot ser 
adequada si és parcial. Pretendre 
actuar sobre un sol deis elements 
del problema de les drogues ens 
porta amb seguretat al fracaso L'indi
vidu consumidor o possible consu
midor de drogues és sempre fill d'un 
context sociocultural, tot apareixent 
així una realitat complexa que mai es 
pot deixar de banda. Tal com assen
yala Gimeno (1984), avui en les cién
cies humanes com la pedagogia hi 
ha la necessitat de cercar "enfoca
ments o models ecológics de pensa
ment que puguin donar raó de la 
complexitat i les relacions dialécti
ques que es produeixen en tota re a
litat... 

Cada dia sembla més ciar que 
una educació per a la salut exigeix 
una acció multilateral i multidisci
plinaria amb la participació deis ser
veis educatius, la familia i els dife
rents serveis comunitaris, sempre 
amb una corresponsabilitat». (Vega, 
1993: pago 118-119). 

La nostra proposta es basa en 
una actuació socioeducativa inte
grada que ha d'abordar el problema 
de les drogues des d'una perspecti
va extensa que tingui en compte 
I'actuació amb el subjecte i amb el 
context, sense oblidar la Ilibertat per 
decidir, escollir i actuar assumint la 
responsabilitat no només de les ac
cions sinó també de les seves con-



seqüencies. És a dir, situar tant els 
subjectes com la societat en una po
sició activa i corresponsable. Creiem 
que és important desterrar connota
cions com les de malalts, víctimes o 
botxins, que tant subjecte com so
cietat han pres o se'ls ha atorgat. 

Si bé és cert que quan parlem 
d'usos abusius de drogues o de 
drogodependencies sovint ens re
ferim al subjecte i ens plantegem la 
seva reincorporació al context, no 
podem fer-ho sense tenir en comp
te quina ha de ser I'aportació del 
context. Recordem que algunes de 
les raons per les quals s'instaura i 
es manté la drogodependencia re
sideixen en el si de la societat,5 per 
tant és dins d'aquesta on també 
s'han d'efectuar modificacions. 

Quan pensem en la comunitat, 
en el context immediat del subjecte, 
ho fem tenint en compte que aquest 
és el lIoc ideal per a la prevenció i 
també per a la incorporació social, 
és a dir, la mateixa comunitat ha de 
canviar tant les seves actituds com 
les valoracions, i modificar els este
reotips que ha generat i de la matei
xa manera crear un entorn que faci
liti la incorporació i participació de 
tots els subjectes. Per tant, es trac-

(5) El discurs social sobre drogodependén
cies inclou conceptes estereotipats, que 
han fet aparéixer actitud s de rebuig, que 
consideren el drogodependent (espe
cialment els consumidors de certes dro
gues) com a perillosos per a la salut pú
blica, causants d'inseguretat ciutadana, 
etc. Les actitud s de repressió han aug
mentat els problemes associats al con
sum i la creenQa també generalitzada de 
les dificultats o el oaix índex de rehabili
tació-reinserció (Usó, 1996; Funes, 1990; 
Comas, 1994). 

Drogues i Educació 

ta, en primer lIoc, de donar ele
ments i pautes d'analisi per tal que 
coneguin bé el fenomen i la seva 
complexitat. D'altra banda, s'han 
de donar eines, a la comunitat i als 
grups que la componen, per tal de 
poder modificar i flexibilitzar la se va 
organització i estructura, amb I'ob
jectiu de donar cabuda a la diversi
tat de formes de vida que poden 
coexistir dins d'un mateix sistema. 
Acceptar que la societat ja no és 
víctima deis «drogodependents», 
ni és I'única gestadora del «proble
ma>" contribuira a disminuir I'angoi
xa i facilitara la recerca de solu
cions globals i compartides. 

Després d'aquesta orientació 
general respecte a I'actuació socio
educativa, fem referencia a alguns 
deis elements que caldria tenir en 
compte per desenvolupar-Ia. 

Davant la disjuntiva educaci6 i 
drogues, drogues i educaci6 ens 
podríem referir a I'actuació sobre 
els subjectes per anticipar-nos als 
problemes o bé minimitzar-Ios si ja 
han aparegut. Tant en un cas com 
en I'altre, les estrategies, des del 
nostre punt de vista, seran globals. 
Aquí podríem fer referencia a I'edu
cació afectiva, a les alternatives 
d'oci, a I'adquisició d'habilitats i 
competencies socials, al desenvo
lupament de capacitats d'autocon
trol, de comunicació, de negocia
ció ... , que prepararan per a la vida i 
la convivencia amb o sense dro
gues i per afrontar els conflictes de
rivats o no del seu consumo 

De la mateixa manera, I'actuació 
socioeducativa respecte al subjecte 
drogodependent el preparara per a 
la seva incorporació/integració so-
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cial amb abstinencia o no, poten
ciant els seus recursos personals. 
També incidira en el medi/context 
(familiar i social) per afavorir aquesta 
incorporació i facilitar la participació 
en les dinamiques comunitaries amb 
la consideració d'ésser responsable 
i autónom i no amb la consideració 
de víctima, malalt i/o delinqüent. 

De fet, tot i que, habitualment, 
s'associa educació a prevenció, en 
els últims anys s'ha fet extensiu el tre
ball educatiu a la situació de drogo
dependencia.6 Per tant, pensem que 
el paper de I'educació en relació 
amb les drogues seria basicament: 

Dur a terme un procés perma
nent per al desenvolupament 
personal i social deis individus i 
les comunitats (aprendre a ser i 
a conviure). 

- Articular alió que és individual 
amb alió que és social. 
Preparar per a un ús responsa
ble de les drogues, que implica 
d'una banda el dret a decidir, i 
de I'altra, coneixer i saber assu
mir les conseqüencies que se'n 
deriven. 

- Abordar la dependencia donant 
elements al subjecte per poder 
desenvolupar la seva responsa
bilitat i la presa de decisions, te
nint en compte que la de
pendencia no afecta només les 
drogues, tot i que s'ha de consi
derar la seva especificitat. 

(6) Aquesta evolució s'ha produ'it pels can
vis en les pOlítiques socials que apunten 
cap a models d'intervenció basats en la 
reducció de riscos i danys. 
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Per acabar podríem dir que, a 
pesar que hem avanyat, encara 
queda molt per fer, ja que eviden
ciem que, des del punt de vista teó
ric, es reconeix un paper a I'educa
ció, peró a la praxi predominen els 
models d'actuació sanitaris i de 
control penal. Possiblement perque 
des de la pedagogia encara no s'ha 
consolidat un discurs propi a I'en
torn d'aquest tema. Al voltant d'a
questes reflexions ens agradaria 
iniciar un debat, en profunditat, el 
qual fos la clau que ens facilites una 
actuació socioeducativa de qualitat 
en aquest ambit. 
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Asun Llena i M. Cruz Molina 

Partiendo del consumo de 
drogas como un fenómeno 
social se intenta hacer una 
aproximación a la relación 
existente entre drogas y 
educación, Se plantea la 
educación desde un enfo
que globalizador y flexible, 
adaptada a los cambios, di
rigida a sujetos consumido
res y no consumidores, Se 
propone así mismo, una ac
tuación socioeducativa que 
articule lo personal y lo so
cial, de manera que propor
cione competencias cogni
tivas y actitudinales para 
adquirir un sentido crítico, 
para saber vivir y convivir, 
afrontar y resolver conflic
tos, tomar decisiones de 
forma autónoma y respon
sable, respetar las opcio
nes diferentes y para el uso 
adecuado de drogas si es 
esta la opción. En definitiva, 
se plantea la necesidad de 
incorporar al debate per
manente de las drogas un 
análisis en profundidad 
desde la pedagogía para ir 
creando y consolidando un 
nuevo discurso, que ayude 
a encontrar la articulación 
entre la dualidad drogas y 
educación, educación y 
drogas, 
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Abstracts 

En partant de la consom
mation de drogues comme 
un phénoméne social, on 
tente de formuler une ap
proche de la relation entre 
les drogues et /'éducation, 
On conr;:oit /'éducation d'un 
point de vue globalisateur 
et souple, adaptée aux 
changements, dirigée vers 
des sujets consommateurs 
et non consommateurs, On 
propose donc une action 
socioéducative qui articule
ra le personnel et le social 
de far;:on á fournir des com
pétences cognitives et 
comportementales pour ac
quérir un sens critique, pour 
savoir vivre et cohabiter, af
fronter et résoudre des con
flits, prendre des décisions 
de far;:on autonome et res
ponsable, respecter les dif
férentes options et pour /'u
sage adéquat des drogues 
s'il s'agit de /'option choisie, 
En définitive, on pose le be
soin d'incorporer au débat 
permanent sur les drogues 
une analyse en profondeur 
á partir de la pédagogie 
pour créer et consolider 
peu á peu un nouveau dis
cours qui aide á trouver /'ar
ticulation entre la dualité 
drogues-éducation, éduca
tion-drogues, 

Based on the idea that drug 
taking is a social phenome
non, a study is made of the 
links between drugs and 
education. Education is in
terpreted in a global, flexi
ble sen se, adapted to chan
ge, aimed at consumers 
and non-consumers, Simi
larly, a socio-educative ac
tion is proposed which arti
culates personal and social 
factors, in such a way that it 
pro vides cognitive and atti~ 
tudinal skills for acquiring a 
critical sense, for learning 
how to live and live with ot
hers, to fa ce up to and to 
resolve conflicts, to take de
cisions autonomously and 
independently, to respect 
the opinions of others and 
to use drugs in an appro
priate manner if this is the 
option that has been taken. 
In short, the need is recog
nised to incorpora te to the 
on-going drug debate an in
depth analysis from within 
pedagogy to create and 
consolidate a new discour
se, one that helps disco ver 
the point of contact betwe
en the duality of drugs and 
education, education and 
drugs, 




