
Atenció i Investigació en Socioadiccions (AIS) 

 

AIS és una entitat privada, independent, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat 

pública.  

L’objectiu d’AIS és avançar en la investigació i la resposta assistencial, social, 

jurídica i preventiva de les alteracions provocades per les socioaddiccions, enteses 

com a trastorns addictius no vinculats al consum de substàncies químiques.  

L’entitat treballa des d’un model cognitivo-conductual. 

L’entitat fa una proposta interdisciplinària en l’atenció integral de les 

socioaddiccions adreçada a: 

 Informar, assessorar i prevenir persones de diverses disciplines, 

institucions professionals i la societat en el seu conjunt, sobre els trastorns 

generats pels grups de manipulació psicològica i les socioaddiccions. 

 Investigar el fenomen de les socioaddiccions. 

 Alterar els factors inductors dels trastorns addictius, ja siguin emprats per 

grups o organitzacions o bé generats pel mateix sistema social.  

 Oferir atenció psicològica i psiquiàtrica als familiars i amics, i a les persones 

afectades. 

 Presentar serveis d’assessorament jurídic a professionals, familiars, 

persones afectades per socioaddiccions i el seu entorn. 

 Reclamar a les institucions públiques el compromís i la implicació 

necessària per afrontar les socioaddiccions amb els recursos polítics, legals, 

sanitaris, socials i educatius indispensables.  

 Formar professionals de les disciplines implicades i sensibilitzar les entitats 

competents en l’àmbit de les socioaddiccions.  

 

Els serveis que ofereix AIS són els següents: 

 Assistència terapèutica en socioaddicions (relacions personals, joc, 

pantalles, treball, Internet, compres, sexe i autoimatge): diagnòstic, 



orientació familiar, tractaments de deshabituació, seguiments de 

postdeshabituació i orientació sociolaboral i familiar als pacients. 

 Assessorament jurídic. 

 Prevenció: desenvolupament de programes preventius, seminaris i tallers 

impartits en centres educatius, col·laboració amb centres cívics, 

intervencions en col·legis professionals i col·laboració amb entitats locals, 

de districte i de barri.  

 Fons documental. 

 

Les activitats que, a grans trets, realitzarà l’alumne/a seran les següents: 

 Administració de bateries de proves. 

 Correcció i interpretació de bateries de proves. 

 Formació en el camp de les addiccions comportamentals i la manipulació 

psicològica a través de la lectura i les entrevistes amb els diferents 

professionals d’AIS. 

 Assistència a les sessions clíniques dels professionals d’AIS. 

 Assistència a conferències i xerrades impartides pel personal d’AIS. 

 Responsabilitzar-se de casos clínics supervisats pel tutor de pràctiques. 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web: www.ais-info.org 

 


