
 

 
 

PROGRAMA GRUP PSICOEDUCATIU DE PATOLOGIA DUAL 
 

 
 
 

 Per tu d’aquests 5 items quin pot arribar a ser una situació de risc per la descompensació? 
 
 
1.     ABANDONAMENT DE LA MEDICACIÓ 
2. CONSUM DE DROGUES: Alcohol, cocaïna, cànnabis.... 
3. ESTRÈS 
4. AÏLLAR-SE  
5. ESTAR DESOCUPAT 

 
 
DINAMICA LA RODA DE LA VERITAT 
Objectiu:  
Ampliar el autoconeixement i el coneixement de les persones del grup 
 

- Posat un adjectiu que comenci amb la mateixa lletra del teu nom 

- Si tinguessis que canviar de nom quin seria? I perquè? 

- Quina es la persona que més ha influenciat en la teva vida i perquè? 

- Què recordes de quan tenies 4 anys? 

- Les millors vacances que has tingut?  

- Digues una cosa que et faci sentir feliç.  

- Quin es el teu programa favorit de la televisió? I el teu grup musical o cantant? 

- Digues un o varis hobbis que tinguis o practiquis.  

- Si et deneguessin un premi que consistís en anar a viure en algun lloc del planteta, on aniries i 

perquè? 

- Digues una cosa bona que t’hagi passat fa poc.  

- Qui és el teu millor amic? 

- Si et trobessis un geni que et fes possible 3 desitjos que li demanaries?  

Autoconsciència, empatia i habilitat socials.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Sistema límbic LA PORTA DE LES EMOCIONS (DOCUMENT PROFESSIONALS)  

 
 
LA PORTA DE LES EMOCIONS  
Sistema límbic és on tenim les nostres emocions i també desenvolupant funcions 
afectives i la base de les motivacions. En alguns casos les persones poden consumir 
drogues per alleugerir diferents símptomes psicopatològics.  
 
 
 

1. A on ens afecta el problemes de salut mental i el consum de substàncies? 

2. Centralitzar problemes de salut mental(personalitat, motivació, emocions, pensament, 

conducta, sentiments...) i consum de substàncies al cervell/conseqüències a nivell 

orgànic.  

3. Una de les estructures cerebral més implicades és el Sistema límbic (emocions i 
recompenses)  

4. Vídeo  
5. Dinàmica: reflexionar sobre les recompenses positives versus recompenses negatives.  

6. Buscar alternatives saludables als beneficis del consum per poder obtenir 

recompenses positives. 

7.  (PROACTIVITAT).  

 
  

 
 
 
Vídeo: Circuit de recompensa cerebral drogues y celebro (redes2)  
Sistema límbic 

https://youtu.be/4fmSXQYm12E  

https://youtu.be/4fmSXQYm12E

