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En primer lloc volem felicitar i agrair-vos a tothom (tutors/es i alumnat) per la vostra participació en aquesta 

nova edició del programa “Classe Sense Fum” (2013-2014). 

Us enviem el primer de tres fulls informatius que rebreu en els propers sis mesos. Volem informar-vos 

sobre les novetats del programa i sobre les dades de participació. Aprofitem també per recordar-vos 

algunes qüestions relacionades amb el concurs.  

 
NOVETATS CLASSE SENSE FUM 2013-2014 

 

Aquest any fem 10 anys    

 
Es manté el premi especial  a la millor activitat creativa 

 

 
 

Enguany, totes aquelles aules que presentin una act ivitat creativa optaran a un premi especial 

patrocinat pel FC Barcelona.  
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Dades de participació 
Classe sense Fum (Smoke Free Class) es va establir per primera vegada a Finlàndia l’any 1989. L'any 

escolar 1997-1998 el Concurs Classe sense Fum es va dur a terme a nivell europeu per primera vegada. 

Durant 11 anys el programa va rebre finançament per part de la Comissió Europea. L’any passat van 

participar 13 països. 

A Espanya hi participen prop de 1.500 aules i més de 40.000 escolars a les comunitats d’Andalusia, 

Canàries, Catalunya, Castella-La Manxa , Galícia, la Rioja, Madrid, i les ciutats de Burgos, Ceuta i Vitòria-

Gasteiz.  

En l’edició d’enguany, a Catalunya,  s’han  inscrit 4.475 alumnes , que pertanyen a 178 aules  i 54 centres  
escolars.   
 
 
En quin punt estem del Programa? 
Un cop inscrits el vostre alumnat i les vostres aules, ens trobem a la fase de Seguiment del concurs , per 

tant és el moment d’emplenar l’imprès del segon seguiment  a l’aplicatiu del programa.  

Activitats Complementàries : Opcionalment, les aules que vulguin aprofundir en el desenvolupament del 

programa podran també realitzar activitats complementàries. Consulteu el web 

Activitat de l’eslògan i/o Act. Creativa . Totes les classes participants han de fer com a mínim una de les 

dues activitats: tot i que, també es poden desenvolupar ambdues activitats. Abans del 6 de maig de 2014 . 

 

Comunicació a través d’Internet 
En relació al concurs, al web del programa europeu “Smokefree Class Competition”  podeu consultar 

informació de tots els països participants i intercanviar experiències amb altres docents i alumnes.  

Ens podeu trametre les vostres consultes a l’adreça:  classesensefum@gencat.cat , que serà el mitjà de 

difusió de la informació , de manera que és molt important que accediu a la vostra bústia de correu 

periòdicament. Igualment podeu trucar als telèfons 934006900 (Ángeles Ema) o  935513615 (Araceli 

Valverde). 

Barcelona, febrer de 2014 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Coordinació científica: 

 

Generalitat de Catalunya 


