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Us informem de les dades definitives de participació i finalització del programa Classe 
Sense Fum d’aquest curs. També us notifiquem la relació de centres i aules que han 
resultat guanyadores dels diferents premis del concurs.  
 
Us comentem que hem tramès el premi de participació per correu postal. Com sabeu 
podeu descarregar els diplomes de participació personals (per aula) des de l’aplicatiu. 
 
 
 
Dades de participació Classe Sense Fum 2013-2014 a Catalunya 
 
 

Participen en el programa Arriben al final amb èxit 
Centres Aules Alumnes Centres Aules Alumnes 

54 178 4.475 39 121 3.041 
   
El nivell d’assoliment (es a dir, la proporció d’aules/alumnat que arriba amb èxit al final 
del programa) en els darrers anys ha estat el següent:  
 

• 56%    (2012) 
• 78%    (2013)  
• 69%    (2014) 
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Els Premis 
 
El sorteig dels premis es va fer el dia 15 de maig de 2014 a la Sala de l’Altell de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Edifici Salvany): 
 
 

Sra. Marta Clar    Departament d’Ensenyament  
Sr. Xavier Costas    Secretaria General de Joventut 
Sr. Pep Cura    Agència de Salut Pública de Catalunya 
Sr. Juan Marcos de Miquel  Agència de Salut Pública de Catalunya 
Sra. Nuria Hortal    Agència de Salut Pública de Barcelona 
Sra. Teresa López-Fando   Associació Espanyola Contra el Càncer 
Sr.  Manel Pardo    Serv. Territorials Dept. d’Ensenyament  
Sra. Pilar Ramos                                    Agència de Salut Pública de Barcelona  
Sra. Gloria Rodríguez Antolin  Agència de Salut Pública de Catalunya 
Sr. Josep M Suelves   Agència de Salut Pública de Catalunya 
Sra. Nuria Teira     Agència de Salut Pública de Catalunya 
Sra. Araceli Valverde   Agència de Salut Pública de Catalunya 
Sra. Mercè Vilasseca    Departament d’Ensenyament 

 
  

El sorteig de premis es va realitzar segons les bases. A cada aula que havia arribat al 
final del programa li corresponia un número. Tots els números es van introduir en una 
urna, de la qual a l’atzar es van extreure el primer número per al primer premi, els tres 
números següents que corresponien als segons premis, i els dos següents números que 
corresponien als tercers premis. Es van extreure, també per ordre, 6 números de 
reserva. 
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Aquests han estat els resultats del sorteig:  
 

Categoria Centre / Aula Premi 

1r PREMI 

 

Institut Antoni de Martí i Franquès 
(2n d’ESO B) de Tarragona  

Estada en un alberg de joventut 
 

2n PREMI 

 

Lyceé Français (1r d’ESO 5-7) de 
Barcelona   

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 

2n. PREMI 

 

Institut Gallecs (2n d’ESO A) de 
Mollet del Vallès   

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 

2n. PREMI 

 

Institut Joaquim Rubió i Ors (2n  
d’ESO F) de Sant Boi de Ll. 

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 

3r. PREMI 

 

Institut Martí l'Humà (1r d’ESO B) 
de Montblanc 

“Programa multiaventura” 
Centre d’Escalada “Climbat” 

3r. PREMI 

 

Amor de Dios (2n  d’ESO A) de 
Barcelona    

“Programa multiaventura” 
Centre d’Escalada “Climbat” 

 
 
 
Eslògan: 
 
 

En relació a l’eslògan, es va fer l’elecció dels millors eslògans en dues fases.  
Primerament, es va fer una selecció d’eslògans per part d’alumnes de segon d’ESO de 
l’Institut Esteve Terrades de Cornellà de Llobregat (al qual estem molt agraïts per la 
seva col·laboració).  
 
En una segona fase, a l’acte del jurat, cada membre va seleccionar 3 eslògans, i així es 
van obtenir els eslògans finalistes. D’aquests es va escollir per unanimitat l’ eslògan 
guanyador, després de dues votacions i diverses rondes de debat. 
 
 

Categoria Centre/ Aula Eslògan Premi 
 

MILLOR 
ESLÒGAN 

        Institut El Til•ler  
(2n ESO B) de Les 

Franqueses del Vallès) 

 
Fumar és un vici així 
que trenca el malefici  

 

Visita Circuit de 
Catalunya a 
Montmeló 
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Activitat Creativa: 
 
El jurat, després de visualitzar i valorar les diferents activitats creatives proposades,  va 
decidir després de diverses rondes de debat, atorgar el premi a: 
  

Categoria Centre/ Aula  Activitat Creativa Premi 

MILLOR ACTIVITAT 
CREATIVA 

 
Joan Roig 

(2n  d’ESO A) 
de Tarragona 

 

No fumis Patrocinat pel FCB  

 
Podeu reproduir l’activitat creativa : No fumis
 
 
Premi de Participació: 
 
Per haver participat en el concurs sense haver trencat el compromís de la classe, cada 
alumne/a rebrà una entrada al Museu i Planetari de Cosmocaixa per a un adult 
acompanyant (els menors de 16 anys no paguen entrada general). 
 
 
Acte de Lliurament: 
 
L’acte de lliurament de premis a les escoles guanyadores es va realitzar el dimecres  5 
de Juny de 2014 a la Sala d’Actes de Cosmocaixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cosmocaixa, 5 juny 2014 
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https://www.youtube.com/watch?v=mSgSa_PTG1g
https://www.youtube.com/watch?v=mSgSa_PTG1g
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Valoració general i altres aspectes del programa: 
 

El 8 de maig a Caixa Forum Barcelona, es va celebrar la jornada dels 10 anys de Classe 
sense fum 2004 - 2014. Podeu veure les presentacions aquí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cara al curs 2014-2015 es contempla l’extensió del programa  “Clase Sin Humo” a 
més comunitats o territoris de l’Estat i la consolidació del programa  “Classe Sense Fum” 
a Catalunya. Esperem poder comptar, com sempre, amb el vostre suport i els vostres 
suggeriments per tal de millorar el programa i continuar avançant en la prevenció del 
tabaquisme entre els escolars. 
Des de l’ Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i des del 
Departament d’Ensenyament, volem agrair la participació i patrocini rebuts per part de la 
Direcció General de la Joventut (Dpt. Benestar Social i Família), de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona,  de l’Associació Espanyola Contra el Càncer- Catalunya Contra el 
Càncer, del Futbol Club Barcelona FCB  i de Cosmocaixa Barcelona (Fundació La 
Caixa). 
Finalment, us volem agrair molt sincerament la vostra col·laboració, que ens resulta 
absolutament clau per tal que aquesta activitat de prevenció del tabaquisme a Educació 
Secundària, segueixi creixent.  
Moltes gràcies ! 
La coordinació del Programa Classe sense Fum 
Juny 2014 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f8d00021b1df07ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=b12738ac26d22410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b12738ac26d22410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=709a794728af5410VgnVCM2000009b0c1e0aRC
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