
PREVENCIÓN = SAÚDE
 Boletín para nais e pais

A prevención na casa

a mellor axuda
Boletín  da Unidade Asistencial de Drogodependencias de Monforte 

Equipo de Prevención

     Internet proporciona innegables beneficios para a sociedade en xeral e para os adolescentes en 
particular a moi diferentes niveis: brinda novas oportunidades académicas e de formación, profesio-
nais e de mercado, de diversión e lecer e, sobre todo, de comunicación e relación interpersoal (Rial, 
Gómez, Picón, Braña e Varela, 2015). 
     Está ben coñecer como é hoxe en día o estado da cuestión en torno ao uso da internet entre os/ 
as adolescentes: trátase dunha situación alarmante?, podería ser definida como unha situación peri-
gosa?, simplemente debemos empregar certa cautela?, está a situación baixo control?...  
     Estas cuestións son difíciles de definir mesmo para os expertos, pero podemos ache-
garnos a elas comprobando se os nosos fillos  (ou nós mesmos) están en risco contestan-
do as preguntas deste test.  



Escala EUPI (Escala Uso Problemático da internet)  
Poden utilizala os pais e educadores para " testar" unha posible sospeita de que un adolescente 
pode estar "enganchado" a Internet ou o móbil ou as redes sociais.  

Puntúa:  
Nunca 0 
Poucas veces 1 
Bastantes veces 2 
Moitas veces 3 
Sempre 4  

Suma todas as túas puntuacións. Se obtés 16 ou máis puntos considérase que dá positivo na escala, 
presenta un uso problemático da internet.  





Estos “mandamientos” se resumen en cuatro: Observa, Controla, Limita y Acompaña 



Facebook: Unidad Asistencial de Drogodependencias Monforte de Lemos 

SUXERENCIAS E COMENTARIOS: 

uad@concellodemonforte.com 

 

Si queredes poñervos en contacto con nós, estamos en: 

UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 

SERVIZO DE PREVENCIÓN 

C/ Otero Pedrayo s/n 

27400—Monforte de Lemos (Lugo) 

 

              982 40 04 95                                              604 05 97 19                                                                   

     Agradecemos ao profesor ANTONIO RIAL BOUBETA e ao seu equipo de colaboradores 
da Universidade de Santiago de Compostela (Departamento de Psicoloxía Social, Básica e 
Metodoloxía) toda a información proporcionada para a realización deste boletín.  
     Esperamos que poida servirvos de axuda e lembrámosvos que estamos á vosa disposi-
ción na nosa dirección habitual.  

Un saúdo e feliz verán.  
Atoparémonos de novo o 

próximo curso escolar.  

Boletín  de formación e información para nais e pais — XUÑO  2018 


