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Dades de participació Classe Sense Fum 2014-2015 a Catalunya 
 

 
Participen en el programa Arriben al final amb èxit 

Centres Aules Alumnes Centres Aules Alumnes 

48 157     4.349            39             97         2.687    

  

El nivell d’assoliment en els darrers anys ha estat el següent (la proporció 
d’aules/alumnat que arriba amb èxit al final del programa):  
 

 2012:  56,00% 

 2013:  78,00% 

 2014 : 69,00%     

 2015:  61,80%     
 

Els Premis 

 
El sorteig dels premis es va fer el dia 7 de maig de 2015 a la Sala de l’Altell de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya (Edifici Salvany): 
 

 

Sra. Carmen Cabezas   Agència de Salut Pública de Catalunya 

Sr. Xavier Costas    Secretaria General de Joventut 

Sra. Eva Gil     Agència de Salut Pública de Barcelona 

Sra. Nuria Hortal    Agència de Salut Pública de Barcelona 

Sra. Anna Martin    Associació Espanyola Contra el Càncer 

Sra. Àngela Martínez        Institut Català de la Salut 

Sr. Xavier Roca    Agència de Salut Pública de Catalunya 

Sra. Gloria Rodriguez   Agència de Salut Pública de Catalunya 

Sr. Josep M Suelves   Agència de Salut Pública de Catalunya 

Sra. Araceli Valverde   Agència de Salut Pública de Catalunya 

Sra. Mercè Vilaseca    Departament d’Ensenyament 
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El sorteig de premis es va realitzar segons les bases del concurs. A cada aula que havia 
arribat al final del programa li corresponia un número. Tots els números es van introduir 
en una urna, a l’atzar, es van extreure els cinc números que correspondrien als 5 Premis 
d’Activitats d’Esport i Salut. Es van extreure, també per ordre, 5 números de reserva. 
 

 
 

                                      Jurat CsF 2013-14 (15 maig 2014) ASPC 
  

Aquests han estat els resultats del sorteig:  
 
Premis d’Activitats d’Esport i Salut   
 
 

Centre / Aula Premi 

 

Institut El Cairat d’Esparreguera (1r ESO D)  

 

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 

 

Institut Ramon de la Torre de Torredembarra 
(1r ESO B)  

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 

 

Institut Olorda de Sant Feliu de Ll. (1r ESO A) 

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 

 

Institut Narcís Monturiol de Barcelona (2n ESO 
A)  

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 

 

Escola Pia de Nostra Senyora de Barcelona 
(2n ESO A) 

“Bateig de Mar” 
Centre Municipal de Vela de 

Barcelona 
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Premi al millor eslògan: 
 
 

En relació a l’eslògan, es va fer l’elecció dels millors eslògans en dues fases:  
 
Primerament, el jurat popular d’alumnes d’ESO, que aquest any ha estat el grup de 2n 
d’ESO de l’IES Consell De Cent de Barcelona, va escollir com a millor eslògan “Unos 
luchan para vivir mientras otros fumant para morir”, presentat per l’institut Narcís 
Monturiol de Barcelona. Aquest eslògan va passar directament a la final. 
 
En una segona fase, cada membre del jurat abans esmentat, va seleccionar 3 eslògans, 
que juntament amb l’eslògan del jurat popular van passar a la final. Després de dues 
votacions i diverses rondes de debat es va escollir per unanimitat l’eslògan guanyador:  
 
 

Categoria Centre/ Aula Eslògan Premi 

MILLOR 
ESLÒGAN 

Institut Joaquim Rubió i 
Ors de Sant Boi de Ll. 

(2n ESO H) 

 

Si fumar es una adicción. 
Vivir  es una opción  

 

Visita Circuit de 
Catalunya de 

Montmeló 
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Premi a la millor activitat vídeo creativa: 
 

El jurat, després de visualitzar i valorar les diferents activitats creatives proposades,  va 
decidir després de diverses rondes de debat, atorgar el primer premi a: 
  
 

Categoria Centre/ Aula  Activitat Creativa Premi 

MILLOR ACTIVITAT 
CREATIVA 

 

Institut Alcarràs 
d'Alcarràs  
(2n ESO B) 

Que no t'atrapi la 
nicotina, enganxa com 

una teranyina 

Estada en un alberg de 
Joventut 

 

 

Podeu reproduir l’activitat creativa : Que no t'atrapi la nicotina, enganxa com una teranyina 
 
 
 
 

Premi a la segona millor activitat vídeo creativa: 
 

El jurat, després de visualitzar i valorar les diferents activitats creatives proposades,  va 
decidir després de diverses rondes de debat, atorgar el segon premi a: 
 
  

Categoria Centre/ Aula  Activitat Creativa Premi 

MILLOR ACTIVITAT 
CREATIVA 

 

Institut El Til·ler 
de les  
 Franqueses del  
Vallès  
(2n ESO A)  

Si fumes... T'esfumes 

 

Visita Camp Nou 
Experience: Estadi del 
Futbol Club Barcelona  

Podeu reproduir l’activitat creativa : Si fumes... T'esfumes 

 

 

 

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). 
 
Cada centre participant rebrà per correu postal les entrades al Cosmocaixa en un sobre 
adreçat al professor/a responsable 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5GFvCGHNbI0&feature=youtu.be
http://youtu.be/GmGH4BFbQpo


Generalitat  
de Catalunya 
 

                        5 

 
 

Acte de Lliurament: 
 

L’acte de lliurament de premis a les escoles guanyadores es va realitzar el dijous 4 de 
Juny de 2015 a la Sala d’Actes de Cosmocaixa. 
 

 
 
                   Cosmocaixa, 4 juny 2015 
 
 

Vam poder gaudir de l’actuació de l’ALEX OLMEDO alumne de segon d’ESO de 
l’Institut-Escola Oriol Martorell de Barcelona que va interpretar una suite per a violoncel 
de Johann Sebastian Bach. 
 

                                       
                      Cosmocaixa, 4 juny 2015 
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Novetats del programa: 
 

 
Presentació de la Guia didàctica  
 
Es presenta una Guia didàctica per al Professorat per al curs 2015-2016. 
 
 

 L’objectiu de la guia és donar orientacions al professorat per 
fer mes fàcil la seva participació en el programa “Classe 
sense fum”. Explica que és un programa integrat en el 
currículum d’educació secundària i dona orientacions de com 
elaborar un eslògan o un vídeo dedicat a la prevenció del 
tabaquisme. Així de com pot contribuir al desenvolupament 
de diferents competències bàsiques de l’etapa educativa 
d’ESO. 
També inclou un apartat de preguntes més freqüents i de 
recursos per seguir treballant  la prevenció del tabac 

 
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 
l’alumnat del nostre país. 

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). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Volem dedicar unes paraules In memoriam ... 

Ens ha deixat Abel Martínez Oliva, docent i activista de la docència i la promoció de la 
Salut, Magnifica persona..  

Abel Martínez, de 35 anys, havia nascut a Lleida i era llicenciat en Història. L'any passat 
 va estar fent una suplència de tot un any a l’Institut Aiguaviva de Mollet , on feia de 
cotutor de una de les línees de primer on van fer el programa pilot de Joves sense 
Fum, ell va participar activament, treballant els temes en les tutories, en aquest institut al 
final van treballar 7 temes per classe, incloent una en la que va treballar amb la 
infermera Laura Palma, de Can Pantiquet on vam treballar conjuntament el programa.  

Moltes gràcies, Abel, pel teu exemple i la teva generositat.  
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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 2015 

 

 

 

 
 


