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Aquest treball tracta el tema de les addiccions. És un tema important, ja que és un fenomen molt present a la 

nostra societat i, per tant, crec que és necesari conèixer-lo. És un tema que sovint, i per diverses raons, és 

difícil d'abordar però té una gran rellevància ja que està fortament extès. En general, la gent coneix aquest 

tema però d'una forma molt superficial i sovint es generen molts dubtes. Per això aquest treball és interessant 

ja que pot aclarir moltes qüestions i mostrar d’una forma clara una temàtica que sovint esdevé tabú. 

El treball està estructurat de la següent manera; en primer lloc presento la terminologia específica per tal que 

quedin clars els conceptes des d'un prinçipi, ja que aniran sortint al llarg del treball. En el punt següent 

explicaré les causes de les addiccions. Seguidament, mostraré la forma en què es poden classificar les 

substàncies segons el seu origen i els tractaments que es donen. Després parlaré de les sensacions que pot 

produir cada tipus de substància. Exposaré el perfil de persona que consumeix cada tipus de droga. També 

explicaré la història d'algunes substàncies, el paper que han anat jugant al llarg del temps, i els efectes que 

produeixen. I per últim, faré una descripció de les drogues més comunes i esmenaré altres tipus d'addiccions 

com al joc, a noves tecnologies, etc. 
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