
Fitxa personal de joc

Abans de començar, uns aclariments:

Això és un joc interactiu on tu ets el/la protagonista.

A cada plafó hi trobaràs diferents opcions. Abans de triar-ne una, 
llegeix-les bé totes.

La teva conducta al joc és personal, per tant, sigues sincer/a amb 
tu mateix/a.

Aquesta fitxa no l'has de llegir de cap a peus, sinó que has d'anar 
seguint les instruccions que hi trobaràs, tant a la teva fitxa com en 
determinats plafons.

Apartat A

Ves al plafó 01

Confiem que t’ho hagis passat bé. Cuida't!

Voldríem saber com t'ha anat en el joc, per poder valorar i contrastar 
el teu resultat amb el de la resta de la gent. Escriu quin ha estat el 
teu final al joc (Punts de l'1 al 12):

Passa al plafó 11

I, per acabar, emplena les caselles següents, si us plau:

Sóc un home Sóc una dona

Què t'ha semblat el joc? (indica-ho amb una creu)

Divertit

Fàcil

M'ha fet pensar

Avorrit

Difícil

No m'ha fet pensar

Vols opinar alguna cosa més...?

Apartat F

Punt

Número de la sort
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Omple la taula que hi ha a la part inferior del full, d’acord amb el teu 
consum habitual, per exemple:

Potser algun cop t'has preguntat què t'impulsa de vegades a consumir 
alcohol o altres drogues... T'hem proposat 6 motius, però n’hi poden 
haver d’altres. Escriu els teus, si és el teu cas.

CONSUMEIXO PERQUÈ...

La teva puntuació pot augmentar al llarg del joc, si tu ho decideixis. 
Si ho fas, apunta-ho a la taula i suma la nova puntuació als valors 
anteriors.

Recorda: si barreges substàncies, afegeix 10 punts a la teva suma 
acumulada.

Substància

Cervesa

Porro

Suc de préssec

Barreja de substàncies

Substància

Puntuació final

La teva puntuació reflectirà els efectes del teu consum durant el joc, 
però no els efectes a llarg termini.

Torna al plafó 02

Quantitat x Nivell =
Nivell de consum

2 x 3 = 6

1 x 6 = 6

1 x 0 = 0

 suma 10

Quantitat x Nivell =
Nivell de consum

6

12

12

22

Suma
acumulada

Ves al plafó 04

Has decidit conèixer algú, i és important en aquest joc que recordis la 

seva situació a la taula. Apunta-ho quan hagis fet l'elecció:

Lletra                   Número

Torna al .plafó 06

Torna al plafó 07

Mira amb atenció les 9 conductes reflectides al plafó 07, i indica, amb 
sinceritat, quina s'acosta més a la teva conducta preferida o a les 
teves últimes relacions.

Apartat B Apartat C

Apartat D

Apartat E

Suma
acumulada

Pis
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