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Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 5

PrESEnTAció

Actualment, al nostre país, el tabac és la primera causa evitable de malaltia, invali-
desa i mort prematura.

L’estudi sobre «Efectivitat d’una intervenció integrada a l’escola per la preven- 
ció del tabaquisme entre els estudiants de l’ESO», anomenat TAbES es va iniciar 
l’any 2007, fruit de l’interès d’un grup de professionals de la salut que rebien deman-
des puntuals dels centres escolars per fer activitats docents sobre els problemes que 
el tabac causava en la població adolescent i mirar de dur a terme un abordatge de 
manera preventiva.

Arran d’aquests contactes amb el món educatiu, va sorgir el dubte inherent de si el 
que fèiem tenia cap validesa o impacte sobre l’inici i el consum de tabac entre els 
joves.

Per aquest motiu, vam dissenyar un programa adreçat als escolars de l’ESO amb 
propostes diverses, entre les quals es van incloure tallers experimentals, tallers vi-
vencials i classes amb informació i formació sobre tots aquells aspectes rellevants, 
amb l’objectiu de facilitar la disminució de la prevalença del consum de tabac en- 
tre els joves, així com reduir el nombre d’adolescents que s’incorporen cada dia a 
aquest consum. 

Una vegada el programa va estar dissenyat, el mateix grup va decidir redactar un 
protocol de treball i va demanar un ajut per poder investigar si l’esmentat programa 
tenia cap efectivitat sobre el que tant ens preocupava: «el consum del tabac en els 
joves». 

El projecte va obtenir finançament del Ministeri de Sanitat i Consum, i es va poder 
desenvolupar en 29 centres educatius del Camp de Tarragona. Tots els alumnes que 
estaven cursant primer curs de l’ESO de 15 dels 29 centres van rebre el programa 
complet, i es va assignar la resta d’alumnes al grup de control i/o referència. 

Els resultats obtinguts van mostrar una efectivitat del programa mesurada sobre la 
prevalença i la incidència de tabaquisme entre el grup de joves que havien rebut  
la intervenció.

Tot i que el programa va ser impartit per professionals d’infermeria, comptant amb 
la implicació de la infermera de salut i escola, que en aquells anys estava consoli-
dant el seu paper en l’àmbit educatiu, hem de destacar que, en aquest sentit, la 
prevenció del tabaquisme no s’ha de basar únicament en estratègies sanitàries, sinó 
també en una política preventiva que englobi diferents disciplines socials com, per 
exemple, la de l’àmbit de l’educació. 
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6 Tabes

Atès el paper indiscutible dels docents amb els alumnes, no podem deixar de dir que 
aquests esdevenen models exemplars que tenen credibilitat davant dels joves. La 
millor acció que es pot dur a terme entre aquest col·lectiu, pel que fa a l’ús del tabac, 
consisteix a oferir una bona informació que contribueixi a la sensibilització, la pro-
tecció i la prevenció als joves.

L’objectiu del programa TAbES és potenciar la prevenció i el control del tabaquis-
me des dels seus orígens, amb una aproximació, tant sanitària com social, més 
pragmàtica. Entre les nostres propostes, també volem oferir una eina als docents, 
veritables transmissors de continguts i valors, per tal de potenciar aspectes indivi-
duals i grupals en la prevenció del tabaquisme. 

Per això, us demanem que participeu en les activitats programades per a la preven-
ció del consum de tabac en els centres docents.

Aquest programa és una experiència fruit d’un projecte d’investigació per a la pre-
venció del tabaquisme adreçat a alumnes d’ESO, en els centres d’ensenyament del 
Camp de Tarragona que es va dur a terme durant els cursos 2007-2011.

Entre els 12 i els 13 anys és l’edat més adient per començar a fer prevenció primària 
del consum de tabac.

Volem afegir que aquestes activitats es poden compaginar a la perfecció amb altres 
programes que estan actualment vigents i que també són d’utilitat demostrada, com 
el «Classe sense fum», «Órdago», etc.

Esperem que aquestes activitats ajudin a no iniciar el consum de tabac entre la 
població de joves i, en conseqüència, millorin la seva qualitat de vida.
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Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 7

mÒdul 0

cOnSum dE TABAc EnTrE ElS JOvES

inTrOducció

El grup TAbES quan va desenvolupar el programa als centres educatius, va enques-
tar cada un dels alumnes participants mitjançant un qüestionari autoadministrat i 
també va realitzar la mesura de monòxid de carboni amb un cooxímetre. 

Aquests qüestionaris ens van ser útils per validar l’eficàcia del programa, l’efecte de 
les intervencions sobre el consum de tabac i l’experimentació i inici al tabaquisme.

Per tant, suggerim que una primera activitat pot ser emplenar un qüestionari que us 
serà útil per conèixer l’estat de la qüestió entre el vostre alumnat. 

Nosaltres, per fer el seguiment del projecte, vam fer enquestes cada any.

OBJEcTiuS

•   Conèixer l’opinió de l’alumnat respecte al tabac.
•   Conèixer el patró de consum de l’entorn del jove.
•   Conèixer l’existència de consum en l’alumne i el comportament respecte al tabac.

cOnTinGuTS

•   Explicar el motiu de registrar amb un qüestionari aspectes sobre el tabac als  
alumnes.

•   Explicar la importància de registrar correctament les dades i garantir la confiden-
cialitat.

•   Mostrar un cooxímetre i ensenyar-ne el funcionament i la utilitat pràctica.

AcTiviTAT. QÜesTiOnari i mesura de mOnÒXid de carbOni

descripció de l’activitat
1.  Es passarà el qüestionari i cada alumne l’haurà d’emplenar.
2.  Se’ls demanarà que responguin amb la màxima exactitud i se’ls explicarà la con-

fidencialitat de les dades obtingudes.
3.  Es realitzarà el mesurament de monòxid de carboni en l’aire expirat mitjançant 

cooximetria.

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   7 12/11/13   13:12



8 Tabes

Tècnica: L’alumne ha de realitzar una inspiració profunda i mantenir una apnea 
(aguantar la respiració) de 15 segons; després es procedirà a una espiració lenta, 
prolongada i completa. Habitualment el cooxímetre marca 20 segons i fa compte 
enrere. Esperarem uns segons fins que l’indicador del cooxímetre s’estabilitzi i mar-
qui el nombre exacte de ppm de CO que l’alumne té en l’aire que expira.

Valoració: nivells de 10 ppm o més de CO en l’aire expirat corresponen a alumnes 
fumadors; nivells de 6 a 10 ppm, a fumadors esporàdics, i xifres per sota de 6 ppm, 
a no fumadors.

recursos personals, materials i funcionals
•   Professor i/o infermera de salut i escola.
•   Qüestionari adjunt.
•   Cooxímetre i cons d’un sol ús.

Temporització
Primer curs d’ESO. També es pot repetir a quart d’ESO. Es pot fer en l’assigna- 
tura de ciències naturals, socials o similar. És recomanable en el primer trimestre 
del curs.

Qüestionari

estudi Tabes
Qüestionari general
 [núm. Tabes_____]
 Omplir posteriorment
dades de filiació

data de naixement: ___/___/____

inicials del primer cognom: ___ ___

inicials del segon cognom: ___ ___

sexe:  H   d    ies: ....................................  curs: ..........

Consum 
ens agradaria saber si has fumat alguna vegada 

1.  Alguna vegada has provat o has experimentat fumar algun cigarret encara 
que només hagin estat «unes pipades» ?

 sí

 no
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Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 9

2.  Has fumat alguna vegada a la teva vida un cigarret? 

 sí

 no

3.  ¿Has fumat almenys cent cigarrets a la teva vida ?

 sí

 no

4.  ¿Has fumat alguna vegada diàriament?

 sí

 no

5.  Pensa en els darrers trenta dies. Quants dies vas fumar?

 diàriament

 Ocasionalment

 cap dia

6.  En els dies que has fumat, quants cigarrets sols fumar?

   

7.  Si actualment no fumes, què faries si un dels teus amics t’oferís un cigarret, 
el fumaries?

 definitivament no

 Probablement no

 definitivament sí

 Probablement sí

 no ho sé

8.  Si actualment no fumes, creus que en algun moment del proper any podries 
fumar un cigarret?

 definitivament no

 Probablement no

 definitivament sí

 Probablement sí

 no ho sé
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10 Tabes

9.  Si actualment no fumes, penses que pots ser fumador en el futur?

 sí

 no

10.  Si actualment fumes, has pensat mai a deixar-ho?

 sí

 no

11.  Quina edat tenies quan vas fumar per primera vegada?

 no he fumat mai

    anys

PerCePCió de l’hàbit

12.  Fumar és perjudicial per a la salut

 Totalment d’acord

 bastant d’acord

 bastant en desacord

 Totalment en desacord

13.  El tabac crea addicció

 Totalment d’acord

 bastant d’acord

 bastant en desacord

 Totalment en desacord

14.  El tabac és una droga

 Totalment d’acord

 bastant d’acord

 bastant en desacord

 Totalment en desacord

15.  Fumar està de moda

 Totalment d’acord

 bastant d’acord

 bastant en desacord

 Totalment en desacord
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Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 11

a ContinuaCió et fem algunes Preguntes referides a les Persones del teu 
entorn

16.  El teu pare fuma actualment?

 sí

 no ha fumat mai

 És ex-fumador

17.  la teva mare fuma actualment?

 sí

 no ha fumat mai

 És ex-fumadora

18.  Els teus germans fumen? 

 sí

 no

19.  Els teus amics fumen?

 cap

 algun

 Gairebé tots

 Tots

 no ho sé

20.  Quants dels teus professors fumen?

 cap

 algun

 Gairebé tots

 Tots

 no ho sé
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Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 13

mÒdul i 

El Fum dEl TABAc EmBruTA El nOSTrE cOS

OBJEcTiuS

•   Prendre consciència de la relació que hi ha entre el fum del tabac, els seus efectes 
i les conseqüències per al cos humà.

•   Conèixer el recorregut del fum del tabac pel nostre cos.
•   Aprendre els components del tabac.
•   Prendre consciència del cost econòmic que suposa el consum del tabac.

cOnTinGuTS

•   Components químics de cada cigarret.
•   Recorregut del fum quan ens fumem un cigarret.
•   Fabricar una «màquina de fumar».
•   Joc de matemàtiques per treballar el cost econòmic del consum de tabac.

AcTiviTATS

AcTiviTAT 1. els cOmPOnenTs del Tabac

descripció de l’activitat

Els components del tabac
1.  Es preguntarà als alumnes si saben quins components contenen els cigarrets  

i la utilitat d’aquests components, si saben si són tòxics i nocius per a la salut.  
Es tracta de conèixer què saben sobre aquest tema.

2.  Seguidament es presentarà una diapositiva amb els continguts del cigarret per 
aprofundir sobre aquest aspecte.

3.  A continuació es tracta d’interactuar amb els alumnes segons les seves respostes, 
fomentant en tot moment que responguin; si no és així se’ls ajudarà.

recursos personals, materials i funcionals
•   Professor i/o infermera de salut i escola.
•   Presentació dels components del tabac (Figura 1).

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   13 12/11/13   13:12



14 Tabes

Temporització
Primer curs d’ESO; es pot fer en l’assignatura de ciències naturals, socials o similar. 
És recomanable en el primer trimestre del curs.

material pel professor
El tabac és un factor important de malaltia i mort. El tabac s’obté de la planta  
Nicotiana tabacum, en la qual s’han trobat més de 4.200 substàncies, 400 d’elles 
tòxiques, 60 cancerígenes i 12 gasos mortals. De tots, els més importants per les 
conseqüències que tenen en la salut són: 

1.  ELS QUITRANS
•   El mateix amb què pavimenten les carreteres.
•   Són residus bituminosos resultants de cremar el tabac.
•   Pot haver-n’hi fins a 56 tipus diferents.
•   Poden produir malalties tumorals.
•   Els més alts cancerígens: els hidrocarburs aromàtics (benzo-a-pirè).
•   Un  fumador de 20 cigarrets/dia  inhala aproximadament 800 cm3 de quitrà 

l’any.

ACETONA (solvent)

NAFTILAMINA*

METANOL (carburant per als coets)

PIRÈ*

DIMETILNITROSAMINA

NAFTALINA (antiarna)

NICOTINA
(utilitzada com a herbicida i insecticida)

CADMI* (utilitzat a les bateries)

MONÒXID DE CARBONI
(gas dels tubs d’escapament)

BENZOPIRÈ*

CLORUR DE VINIL
(utilitzat en els materials plàstics)

ÀCID CIANHÍDRIC
(que es va fer servir a les cambres de gas)

TOLUÏDINA*

AMONÍAC (detergent)

URETÀ*

TOLUÈ (solvent industrial)

ARSÈNIC (tòxic poderós)

DIBENZACRIDINA*

FENOL

BUTÀ (combustible domèstic)

POLONI 210* (element radioactiu)

DDT (insecticida)

*Substàncies cancerígenes reconegudes.
Font: Cancer Society of New Zealand

Figura 1. components del tabac.

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   14 12/11/13   13:12
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2. MONÒXID DE CARbONI
•   El que surt pel tub d’escapament de la moto.
•   És un gas asfixiant capaç de causar malaltia i mort per la seva capacitat de 

produir hipòxia greu.
•   Provoca pèrdua d’oxigenació als teixits.
•   Forma plaques de greix a les artèries.
•   Redueix l’aportació d’oxigen a la sang. 
•   Roman a les vies respiratòries, on va deteriorant la funció pulmonar.

3. NICOTINA
•   És el responsable principal de la dependència del tabac. En 7-10 segons ja ac-

tua al cervell.
•   La nicotina actua al cervell, provocant la segregació d’hormones i això crea 

dependència.

4. ALTRES
•   Cianur: un dels verins més forts.
•   Amoníac: utilitzat en tasques de neteja; es fa servir per netejar la tassa del vàter 

(s’hi afegeix perquè la nicotina sigui encara més addictiva).
•  Arsènic: un verí molt potent.
•  Butà: utilitzat per a la combustió.
•   Acetona: emprat per treure esmalt.
•   Poloni 210: residu nuclear; es fa referència al cas d’un espia mort per la inges-

tió d’aquest producte, ja que és una noticia d’actualitat. 

L’única informació que proporcionen les empreses del tabac és que els components 
dels cigarrets són tabac i nicotina. El 90 % és tabac i un 10 % són additius, compos-
tos químics dels quals tenim molt poca informació.

Els additius es van començar a incorporar al tabac cap als anys setanta i va ser 
Philip Morris qui en va ser l’empresa pionera. Això va provocar un augment de les 
vendes, fet que va portar que les empreses incorporessin aquests productes al tabac 
de manera sistemàtica. 

La finalitat última d’incorporar additius és augmentar l’addicció a la nicotina i dis-
minuir els efectes desagradables.

Empreses  tabaqueres  com  Altadis  (espanyola)  reconeix  289  additius  químics.  
Als Estats Units, admeten haver incorporat al cigarret de consum habitual més  
de 500 additius i alguns d’ells amb efectes farmacològics.

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   15 12/11/13   13:12



16 Tabes

AlTrES AddiTiuS

compostos per reduir l’acidesa
Acceleren el pas de la nicotina de forma sòlida a gasosa, en faciliten l’absorció i 
emmascaren la quantitat de nicotina que porta el tabac.

centenars de compostos aromàtics
Produeixen que el fum sigui menys irritant i, per tant, el cigarret es tolera millor.

mentol
Redueix la tos i el fumador té menys percepció de risc.

Sucres
Augmenten l’efecte de la nicotina, produeixen tumors en el tracte respiratori i són 
tòxics per al fetus.

cacau i regalèssia
Donen sabor dolç als cigarrets i produeixen dilatació dels bronquis, cosa que pro-
dueix una major absorció del tabac.

Àcid salicílic
És un analgèsic i produeix que es noti menys la irritació de les vies respiratòries.

Xocolata
Elimina la sensació d’aspror del sabor.

Un incís sobre el tabac d’embolicar, atès que darrerament està molt de moda.  
El seu ús està molt generalitzat sobre base d’aquests arguments:

•   És més barat.
•   Dura més.
•   Es fuma menys.
•   No és tan nociu.

Els tres primers són certs, però el que diu que no és tan nociu, no. La picadura tam-
bé porta substàncies tòxiques i els filtres que es fan servir són poc eficients i moltes 
vegades es fumen sense filtre.

material per a l’alumne

Es pot donar una fitxa impresa amb els components del tabac i un quadre per em-
plenar amb deu substàncies que cada alumne pot buscar a Internet i definir-ne l’ús 
i les aplicacions pràctiques, nocives, etc. (Fitxa 1).
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Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 17

FiTXA 1

components del tabac 

1. emplena la taula. Pots buscar a internet, llibres, etc.

cOmPOnEnT
Per què 
serveix

És 
tòxic

És 
cancerígen

Què produeix 
a l’organisme

nicotina

monòxid de carboni

amoníac

Quitrà

arsènic

Poloni 210

naftalina

Plom

Àcid cianhídric

cadmi

clorur de vinil

2.  busca cinc substàncies que no són a la taula i que són presents en els  
cigarrets i explica la utilitat d’aquestes substàncies o productes en la vida 
diària.
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18 Tabes

Experiències sobre l’activitat
Majoritàriament, els alumnes només coneixen, com a components del tabac, la ni-
cotina, el quitrà i el monòxid de carboni. Aquests tres productes són els que aparei-
xen escrits a les capses de tabac. 

Es mostren incrèduls quan els citem alguns dels ingredients que porta el tabac com, 
per exemple, el cianur. 

El 79 % dels alumnes van expressar que l’activitat els va agradar, el 82,9 % que van 
aprendre i el 76,6 % que la recomanarien.

AcTiviTAT 2. recOrreGuT del Fum Quan ens Fumem un ciGarreT

descripció de l’activitat
Aquesta activitat se centra a aprendre el recorregut que el fum del cigarret fa en el 
nostre cos. Amb la informació de què el professor/la infermera disposa en el mate-
rial adjunt, els alumnes han de dir el recorregut i els òrgans afectats pel fum del 
tabac des que s’agafa amb la mà per encendre el cigarret fins que el fum arriba 
als pulmons. 

S’intentarà que els docents puguin interactuar amb els alumnes segons les seves 
respostes, fomentant en tot moment que l’alumnat respongui; si no és així se 
l’ajudarà introduint frases per al debat.

•   Els alumnes ens diran diferències que ells veuen entre les persones que fumen 
i les que no fumen, ja siguin malalties, signes o símptomes.
—  Color de la pell (dits, cara...), olor del cos, alè, cansament, tos, càncer, etc.

recursos personals, materials i funcionals
•   El professor i/o la infermera de salut i escola.
•   Material docent. 

Temporització
Primer curs d’ESO; es pot fer en l’assignatura de ciències naturals, socials o similar. 
És recomanable en el primer trimestre del curs.

material per al professor
Trobareu molta informació al final del document, amb moltes pàgines web d’ajut 
per ampliar coneixements.

Alguna informació per preparar l’activitat:

•   La nicotina passa a la sang pels alvèols pulmonars i arriba al sistema nerviós en 
només set segons. Al cervell actua com a estimulant i crea una addició més pode-
rosa que qualsevol altra droga.
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•   Òrgans  afectats:  boca,  esòfag,  laringe,  pulmons,  cor,  pàncrees,  ronyó,  bufeta 
urinària, etc. 

•   El tabac disminueix la capacitat pulmonar i provoca, a llarg termini, malalties 
respiratòries importants. Els fumadors són menys resistents a l’exercici físic, es 
cansen més quan han de fer algun esforç i rendeixen menys en els esports. 

•   D’altra banda, el fumador crònic té una tos típica permanent i, quan pateix alguna 
infecció respiratòria (refredat, bronquitis, etc.), li és més difícil guarir-se’n.

•   El consum del tabac augmenta dotze vegades el risc de tenir càncer de pulmó i 
està relacionat amb: 

 —  El nombre de cigarrets fumats.
 —  L’edat d’inici en l’hàbit.
 —  Les formes de fumar que augmenten l’exposició del pulmó als components del 

tabac, com la inhalació habitual del fum, l’excés de pipades i l’aprofitament 
màxim del cigarret. 

•  El tabac també és un factor de risc pel que fa a l’aparició de càncers de llavi, la-
ringe, boca, esòfag, bufeta, etc.

•   Les úlceres gàstriques i duodenals són més freqüents en els fumadors.

•   L’hàbit del tabac és un factor important de risc d’incendis, tant dins de casa com 
en llocs públics, sobretot als boscos.

•   Per al conjunt d’aquestes malalties, el risc està en relació directa amb quatre factors:
 —  Consum diari de cigarrets: com major és la dosi diària major és el risc.
 —  Durada del consum: com abans es comença a fumar i més llarg és el període de 

la vida durant el qual la persona consumeix regularment, major és el risc 
d’emmalaltir.

 —  La manera de fumar: aquelles formes que augmenten l’exposició de l’organisme 
al fum (inhalació profunda i repetida, mantenir el cigarret en els llavis entre 
pipada i pipada, etc.) incrementen el risc.

 —  Tipus de cigarret: els cigarrets amb filtre i aquells que tenen un menor contingut 
de nicotina i quitrà redueixen el risc d’emmalaltir.

El tabac i l’aparell respiratori
L’exposició constant de les vies respiratòries als components tòxics del fum del tabac 
incrementa la producció de la mucositat, dificulta l’acció de neteja de les cèl·lules 
ciliars i redueix l’eficàcia del sistema immunitari. A conseqüència d’aquest procés, 
comencen a aparèixer els primers símptomes més freqüents entre persones fumado-
res (tos i expectoració), primers indicadors de disfunció del sistema.

Els resultats de l’acció tòxica del fum i de la progressiva disminució de les funcions 
ciliar i immunitària produeixen en el sistema respiratori l’aparició d’una agressió 
que pot generar una variada patologia.
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1.  Bronquitis crònica. Inflamació permanent com a conseqüència d’irritació conti-
nuada de l’arbre bronquial. Es caracteritza per tos persistent, expectoració, difi-
cultat respiratòria i major propensió a patir infeccions respiratòries. És produïda 
per la hipersecreció mucosa i la paralització de la funció ciliar que provoca la 
inhalació del fum del tabac, cosa que, en conjunt, dóna lloc a l’obstrucció de les 
vies aèries.

   Quan aquest quadre persisteix, pot donar lloc a l’emfisema pulmonar. Aquestes 
dues malalties integren el que es coneix com a malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC), de la qual el tabac constitueix el principal factor causal.

2.  L’emfisema pulmonar. Es caracteritza per la destrucció progressiva dels alvèols 
i la retenció d’aire als pulmons. Es manifesta per l’ofec i la sensació de fatiga.

3.  El càncer de pulmó. Des del 1950 ja es coneix la relació del consum de tabac 
com a factor causal en l’aparició del càncer de pulmó. Segons les dades de què 
es disposa, entre un 80 i un 90 % són deguts al tabac, per la qual cosa aquesta 
malaltia pràcticament deixaria d’existir si ningú no fumés. Cal dir que, tot i  
ser una malaltia molt superior en els homes, en les darreres dècades ha aug-
mentat la seva presència entre les dones, paral·lelament a la incorporació al 
tabac.

El tabac i les malalties cardiovasculars
Les malalties cardiovasculars representen actualment la principal causa de mort en 
els països desenvolupats. El consum de tabac és un dels principals factors de risc 
d’aquestes patologies, juntament amb la hipertensió, l’excés de colesterol a la sang 
i l’obesitat.

Els efectes del fum del tabac sobre l’aparell cardio-circulatori són deguts a l’acció 
de la nicotina i el CO. La nicotina augmenta la pressió arterial (sobrecarregant les 
parets de les artèries), la freqüència cardíaca (sobrecarregant el treball del cor) i la 
coagulació de la sang (incrementant la presència dels lípids i afavorint la forma- 
ció de coàguls). El CO disminueix l’oxigenació de l’organisme, cosa que té efectes 
negatius, especialment sobre el cor. 

Aquests factors interactuen amb la qual cosa faciliten la formació d’una capa 
d’ateroma a l’interior de les artèries. Aquesta és la base del procés de l’arteriosclerosi, 
que afecta fonamentalment les artèries del cor, el cervell i les extremitats, i que pot 
donar lloc a diferents patologies:

•   Malalties coronàries, per obstrucció de les artèries coronàries (cardiopatia isquè-
mica, angina de pit i infart de miocardi).

•   Accidents cerebrovasculars per obstrucció de les artèries cerebrals (hemorràgia, 
trombosi i embòlia cerebral), que poden donar lloc a mort sobtada.

•   Malalties vasculars perifèriques, per dèficit de reg a les extremitats superiors i in-
feriors.
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El tabac i l’aparell digestiu
A conseqüència de la hipersecreció gàstrica d’àcid clorhídric i l’increment en la 
velocitat de buidament gàstric que provoca la nicotina, s’afavoreix l’aparició de 
malalties com la gastritis crònica (dues vegades més freqüent en fumadors que en 
no fumadors), l’úlcera gastroduodenal i l’esofagitis per reflux.

Altres malalties
De la mateixa manera, la freqüència d’altres tipus de càncer es veu augmentada entre 
els fumadors: càncer de llavi, de boca, de llengua, de laringe, d’esòfag, de bufeta, etc.

La inhalació persistent del fum del tabac és també responsable de la llengua vellosa 
dels fumadors, així com de la hipertròfia de les papil·les gustatives, cosa que ocasio-
na un important dèficit en el sentit del gust.

El sentit de l’olfacte també es troba disminuït en els fumadors.

material per a l’alumne
Fitxa per emplenar com a deures o treball de classe, per consolidar els coneixe-
ments adquirits a la classe (Fitxa 2).

Experiències sobre l’activitat
Les repercussions del tabac a curt termini són poc visibles quan no en coneixen de 
primera mà els efectes sobre el cos humà, però, quan el docent les exposa i ho tre-
balla a la classe, l’alumnat pren consciència i sap extrapolar-ho a experiències 
properes i viscudes per ells.
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FiTXA 2

recorregut del fum del tabac pel cos humà 

Pinta de color vermell el recorregut del fum del tabac en el nostre cos i fes-ne 
una breu descripció.

descripció del recorregut del fum a través del cos humà:
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AcTiviTAT 3. cOnsTrucció de la «mÀQuina del Tabac» 

descripció de l’activitat
Es fa un recordatori de la part teòrica de com el tabac influeix en l’organisme. És el 
moment que els mateixos alumnes experimentin i observin com això s’esdevé en  
el propi cos, per això es procedeix a construir la «màquina de fumar» (Figura 2).

Procediment:

Pas 1. 
Netejar l’ampolla i omplir-la gairebé totalment d’aigua. 

Pas 2.
Introduir un cotó dins de la tetina de biberó. Assegurar que no caigui ni es mulli  
el cotó. 

Pas 3.
Col·locar la tetina al coll de l’ampolla sense tap, ben ajustat. 

Pas 4.
Col·locar un cigarret a la boca de la tetina; si el forat de la tetina és petit caldrà 
ajustar-ho. 

Pas 5.
Encendre el cigarret i, seguidament i de manera ràpida, fer un forat a 2 cm de la 
base de l’ampolla amb unes tisores. 

Pas 6.
Deixar que el cigarret es vagi consumint; es pot observar com el fum omple tot el 
buit que l’aigua va deixant a l’ampolla. És el moment que els alumnes vegin la simi-
litud amb el cos humà quan es fuma.

Pas 7.
Deixar que l’ampolla vagi «fumant» el cigarret i quan aquest s’hagi consu- 
mit completament, treure la tetina i observar què li ha passat al cotó i al líquid de  
l’ampolla. 
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1. material per a l’experiment. 2. col·locació del cotó a la tetina.

3. col·locació del cigarret a la tetina. 4. amb la tisora fer un tall a l’ampolla.

5. ampolla fumant. 6. Fum a l’ampolla.

7. cotó impregnat de tòxics del tabac.

Figura 2. suport gràfic de l’activitat.
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recursos personals, materials i funcionals
Personal: professor i/o infermera de salut i escola.

Material necessari: cubell de plàstic, ampolla d’1,5 litres d’aigua, cotó, tetina de 
biberó, un cigarret, un encenedor.

També podem ensenyar un pot amb el contingut de quitrà que equival al consum  
de 20 cigarrets/dia durant un any (Figura 3).

Temporització
Primer curs d’ESO, durant el primer trimestre; es pot fer en les assignatures de 
ciències naturals, socials o similar. 

La fitxa amb els exercicis del càlcul en diners gastats en tabac es podria fer a la 
classe de matemàtiques.

material per al professor
Consisteix en un exercici pràctic per observar com el fum, la nicotina i el quitrà són 
productes tòxics que perjudiquen l’organisme. Després de l’observació es fa una 
petita reflexió insistint que, des del primer cigarret, l’organisme queda afectat, per 
desmitificar allò que «per una pipada no passa res». 

Després de fer aquesta activitat més pràctica, i seguint en grups reduïts, se’ls ense- 
nya un pot facilitat per un laboratori farmacèutic (Figura 3) on es mostra el contingut 
de quitrà després d’haver consumit un paquet de cigarrets durant un any. 

Se’ls fa calcular l’import de diners que suposa consumir un paquet de cigarrets 
diari durant tot un any. Després de realitzar aquest càlcul aproximat, se’ls pregunta 
què els agradaria comprar amb aquesta quantitat de diners. Finalment s’acaba la 
reflexió preguntant-los: què preferiu tenir, el que vosaltres heu dit o bé aquest quitrà 
(mostrant el pot) als vostres pulmons?

Figura 3. Pot amb el contingut de quitrà.
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Per acabar, es fa un resum de tot el que s’ha dit i es deixa un temps per a preguntes, 
tot i que es fomentarà que els alumnes vagin preguntant i qüestionant durant 
l’activitat. 

material per a l’alumne
Per a cada grup caldrà disposar del material necessari, descrit a l’apartat de recur-
sos adients per fer l’activitat.

Es pot donar una fitxa per fer els càlculs de despesa en tabac d’algun familiar  
proper.

Podria ser un exercici per a l’assignatura de matemàtiques.

Fitxa de treball de l’alumnat (Fitxa 3).

Experiències sobre l’activitat
Per poder fer aquesta activitat més atractiva, i a fi que tots els alumnes hi puguin 
participar, es divideix l’aula en dos grups. Cada grup construirà una màquina amb 
el material que se’ls facilitarà.

En el moment de treballar la fitxa dels problemes de matemàtiques, es pot incloure 
la despesa d’altres conceptes que genera el consum de tabac com ara encenedors, 
cendrers, roba que s’ha cremat alguna vegada per una burilla, productes per netejar 
les dents de les taques del tabac, cremes antiarrugues per evitar l’envelliment pro-
vocat pel tabac, etc.

Podem utilitzar una taula a la pissarra en la qual, entre tota la classe, recollim els 
diferents objectes (i el seu preu) que han de comprar els fumadors per culpa 
d’aquest consum.

En general, en ser una activitat molt pràctica i visual, provoca impacte en els alum-
nes i és molt ben acollida.
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FiTXA 3

matemàtiques i tabaquisme 

Problema 1

la marta és una senyora de 54 anys que va començar a fumar als 20 anys.  
Habitualment fuma un paquet de cigarrets cada dia i els caps de setmana en 
fuma un paquet entre dissabte i diumenge.

Preu per paquet de 20 cigarrets: 4,25 €.

des de fa uns dies es planteja deixar de fumar i vol saber:

a) Quin estalvi setmanal tindrà?

b) de quants diners disposarà de més al cap d’un any de deixar de fumar? 

c) Quants diners ha malgastat en tabac al llarg de la seva vida?

Problema 2

en un centre escolar hi ha un grup de tres nois de segon curs de batxillerat que 
van començar a fumar quan van acabar d’estudiar segon d’esO, concreta-
ment al mes de juny. calcula:

a)  Quants diners han gastat si un d’ells fuma 1 cigarret/dia, l’altre 5 cigarrets/
dia i el tercer fuma aproximadament 10 cigarrets/dia. el preu del tabac és, 
per al primer, 3,75 €, per al segon, 4,15 €, i al qui més fuma el paquet de  
20 cigarrets li costa 4,05 €.

Problema 3

en carles té un avi que fuma des de fa 50 anys. darrerament, com que el seu 
estat de salut és molt precari, ja que fa molts anys que fuma, ha decidit deixar 
el tabac. com a incentiu personal ha promès a en carles que, si ho aconse-
gueix, el convidarà a fer un viatge amb els diners que ha malgastat durant els 
50 anys que ha fumat.

a)  de quin import disposaran per fer el viatge? el preu mitjà del paquet de cigar-
rets és de 3,50 €.
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mÒdul ii 

ElS JOvES dEcidEiXEn SOBrE El TABAc

OBJEcTiuS

•   Identificar diferents punts de vista al voltant d’una mateixa temàtica.
•   Valorar opinions diferents sobre un mateix tema.
•   Prendre una posició com a protagonista de les pròpies decisions.
•   Desenvolupar habilitats per defensar d’una manera assertiva el dret de les perso-

nes a respirar aire no contaminat pel fum del tabac.

cOnTinGuTS

•   Reflexió sobre el consum de tabac per determinades persones o grups de per-
sones. 

•   Discussió sobre diferents punts de vista d’un mateix tema. 
•   Actitud sobre la pressió de grup. 

AcTiviTATS

AcTiviTAT 1. el JOc de rOl

descripció de l’activitat
1.  S’explica al conjunt de l’aula en què consisteix un joc de rol. 
2.  Es divideix el conjunt dels alumnes en X grups, de tres a cinc alumnes. En funció 

del nombre d’alumnes, es fan més grups.
3.  S’explica al conjunt dels alumnes la situació: 
  El conflicte que presentem passa en un bar amb una clientela molt variada i 

gustos diversos, però, en definitiva, el que tots busquen és poder passar una es-
tona agradable amb els amics.

4.  A cada grup se li ofereix un personatge. Es presenten els personatges a fi que tots 
els grups els coneguin: 

  En Ramon és l’amo del local i moltes vegades no sap com fer-ho per tenir a tot-
hom content. Amb la nova llei del 2006, va decidir que al seu bar es podria fu-
mar. En Fèlix és el fill de l’amo del bar i en sortir de l’escola va a veure el seu pare, 
i allí espera que la seva mare el vagi a buscar per portar-lo a natació. Avui ha 
quedat al bar del seu pare amb tres amics, en Joan, la Sílvia i la Marta, per fer un 
treball que demà han de tenir acabat.  
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5.  A partir dels punts de vista dels personatges que es presenten, es plantegen una 
sèrie de preguntes que cal respondre entenent els punts de vista de cada perso-
natge, intentant posar-se en el lloc de l’altre. Els plantegem que desenvolupin el 
seu personatge com si fossin ells mateixos i que ens expliquin un petit relat del 
futur del seu personatge. 

6.  Un cop s’ha entregat el personatge a cada grup, se’ls llegeixen les preguntes que 
cal que responguin (apartat material per al professor); cal tenir clar que els alum-
nes han de llegir només el text del seu personatge. 

recursos personals, materials i funcionals
•   Personal: professor i/o infermera de salut i escola.
•   Materials: bolígrafs, folis i fitxes dels personatges.
•   Es pot fer en una aula separant els alumnes en grups o en diferents espais, per 

després fer la posada en comú i el debat.

Temporització
Primer curs d’ESO, durant el segon trimestre; es pot fer en les assignatures de llen-
gua catalana, llengua castellana o ciències socials.

material per al professor
Fitxa amb les preguntes que caldrà que els alumnes responguin, així com els temes 
de debat que sorgiran a propòsit del joc de rol.

Preguntes:
•   Per què creieu que la gent comença a fumar?
•   Per què creieu que alguns continuen fumant?
•   A les noies/els nois els agraden més els nois/les noies que fumen?
•   Per què la gent no canvia la seva conducta quan sap que una cosa que fa li com-

porta problemes?
•   Quines conseqüències negatives té el consum de tabac? (a llarg i a curt termini)
•   Creieu que els fumadors saben que el tabac és perjudicial per a la seva salut?
•   Per què alguns fumadors decideixen deixar de fumar i no ho aconsegueixen?
•   Creieu que és fàcil deixar de fumar?
•   Coneixeu algú que ho hagi provat? Li ha resultat fàcil o difícil?
•   Què faríeu per aconsellar la gent que fumés? Què té de positiu fumar?
•   Què faríeu per aconsellar la gent que no fumés? Què té de negatiu fumar?

material per a l’alumne
Cada grup tindrà un personatge a desenvolupar.

Fitxes dels personatges (Fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10).

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   30 12/11/13   13:12



Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 31

FiTXA 4

En ramon
Amo del local

caracTerÍsTiQues PrinciPals

•   Tens 38 anys. 

•   Fumes algun cigarret amb els clients del bar.

•   Fa tres anys que has muntat un bar que et funciona bastant bé, on se servei-
xen esmorzars i plats combinats.

•   Amb la llei del 2006, vas decidir que en el teu bar es podria fumar.

envers el Tabac

•   Estàs preocupat per què, des de fa unes quantes setmanes, alguns clients 
s’han queixat que hi ha molt de fum de tabac i que els molesta.

•   Et fa por que aquests clients no fumadors no vinguin més, però també et fa 
por dir als clients fumadors que no fumin tant.
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FiTXA 5

l’Enric
Venedor de l’estanc

caracTerÍsTiQues PrinciPals 

•   Tens 40 anys.

•   No fumes.

•   Ets l’amo d’un estanc.

envers el Tabac

•   Portes tabac per a la màquina del bar d’en Ramon i, si hi ha alguna promo-
ció, portes encenedors i altres objectes per al bar, a fi que els pugui regalar 
als seus clients.
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FiTXA 6

la montse
Dona d’en Ramon

caracTerÍsTiQues PrinciPals

•   Tens 30 anys i estàs casada amb en Ramon, l’amo del bar.

•   Cada vegada que el vas a veure a la feina, sents algun comentari de clients 
que es queixen que hi ha molt de fum al local.

envers el Tabac

•   No ets fumadora.

•   Personalment et molesta bastant el fum del bar.
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FiTXA 7

En Fèlix
Estudiant

caracTerÍsTiQues PrinciPals

•   Tens 12 anys.

•   Fas natació des dels 3 anys.

•   Has participat en campionats de Catalunya i també a nivell d’Espanya.

•   Un dels teus somnis és participar a les Olimpíades.

envers el Tabac

•   «A mi no m’agrada fumar; he dedicat molt esforç, temps i voluntat a la nata-
ció, esport que m’apassiona, i crec que si fumés la meva resistència física 
disminuiria, la velocitat i temps de les curses serien menors i sempre tindria 
tos i mocs, i això de tenir mocs a la piscina no mola gens.»

 

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   34 12/11/13   13:12



Prevenció del Tabac als cenTres d’ensenyamenT secundari 35

FiTXA 8

En Joan
Estudiant

caracTerÍsTiQues PrinciPals

•   Tens 14 anys. 

•   Tens  una  extensa  col·lecció  d’objectes, 
entrades, samarretes, cd, etc., dels teus 
grups de música preferits.

•   Fas classes de piano i guitarra elèctrica.

•   Et passes el dia escoltant música; et saps 
de memòria totes les cançons dels teus 
grups preferits.

envers el Tabac

•   «El meu somni és cantar, formar part d’un grup de música, tocar cançons 
dels meus ídols i les meves pròpies. Per aprendre i arribar a ser un bon can-
tant, seguiré el meu ídol per tots els concerts que faci; el meu ídol va vestit 
de negre, porta sabates negres i punxegudes i duu els cabells llargs. els 
meus pares no me’ls deixen dur llargs, quan tingui els 18 anys me’ls deixaré 
llargs, a l’alçada de les espatlles; també fuma cigarrets entre cançó i cançó, 
mentre s’asseu en un tamboret i parla amb el públic.»
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FiTXA 9

la Sílvia
Estudiant

caracTerÍsTiQues PrinciPals 

•   Tens 14 anys.

•   Vius amb els teus pares i amb el teu 
avi.

•   Cada dia va a casa teva una infermera 
per tenir cura del teu avi, que està 
molt malalt.

•   T’agrada molt  estudiar,  però  només 
allò relacionat amb el medi ambient, 
perquè quan siguis gran et vols dedi-
car a recuperar les espècies animals 
que s’estan extingint.

•   Et  passaries  molt  de  temps  anant 
d’excursió, si no fos perquè has d’aju- 
dar a casa i també tenir cura del teu 
avi.

envers el Tabac

•   «El meu avi fumava molts cigarrets cada dia i es va posar malalt; la mare em 
va explicar que el tabac li va embrutar els pulmons i aquests van emmalaltir. 
va estar molt de temps a l’hospital i ara, a part de no poder-se moure exces-
sivament perquè es cansa, també necessita una mascareta que l’ajuda a 
respirar. i el més increïble és que encara l’haig de vigilar perquè de tant en 
tant s’escapa a fumar un cigarret! Jo no ho entenc, si estic malalta i conec el 
que m’ha provocat la malaltia, faré tot el possible per no tenir mai més res a 
veure amb allò que m’ha fet mal! no?»
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FiTXA 10

la marta
Estudiant 

caracTerÍsTiQues PrinciPals

•   Tens 13 anys.

•   Vius amb la teva mare i el teu germà 6 anys més 
gran.

•   T’agrada molt anar amb les teves amigues de 
compres i sovint, després de l’escola, vas a 
casa de la Joana, amb qui sempre vols anar 
perquè és «guay», tota la classe la respecta i als 
nois els agrada molt.

envers el Tabac
•   «Tots  els  amics del meu germà  fumen;  quan 

vénen a casa els pregunto per què ho fan i ells 
em responen: «Perquè sí, per què ens agra- 
da per passar l’estona amb els amics». un 
d’aquests és el germà de la Joana, en Jordi, i a 
mi m’agrada molt. l’altre dia vaig veure un ci-
garret a l’habitació del meu germà quan estava 
amb el Jordi, ells no en van dir res, però suposo 
que més endavant em proposaran de provar-
ho, i si és la manera d’unir-me més al Jordi i que 
ens ho passem més bé, ho provaré.»
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Experiències sobre l’activitat
El joc de rol és una eina útil per treballar amb els adolescents amb diferents punts 
de vista i despertar, així, l’esperit crític i treballar les pressions de grup.

Els alumnes no tenen habilitat en aquests tipus de joc, ni tampoc a posicionar-se 
davant el grup. Tot i això, el fet de poder-ho treballar entre dues persones o més 
dóna lloc a la reflexió i a un espai comú per parlar de temes que poden generar 
conflicte.

Destaquem la gran imaginació dels adolescents per plantejar un futur immediat i a 
llarg termini de cada un dels personatges proposats.

Caldria adaptar la situació proposada a causa de la modificació de la llei del tabac 
que ja no permet el consum de tabac en els bars i restaurants; per tant, el dilema que 
es presenta s’hauria de contextualitzar en un altre àmbit. 
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mÒdul iii

EXPrESSió dElS JOvES SOBrE El TABAQuiSmE

OBJEcTiuS

•   Reflexionar i aprendre sobre els aspectes negatius que comporta el fet de fumar i 
els beneficis que obtenen les persones que no fumen o bé han deixat de fumar.

•   Fomentar l’esperit crític i els estils de vida saludables.
•   Implicar de manera indirecta el compromís dels membres de la família en la po-

sició de veure el tabac com una cosa negativa. 
•   Divulgar el problema del tabaquisme i comprometre-hi el conjunt de la societat. 
•   Desenvolupar hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comuni- 

tària.

cOnTinGuTS

1.  Recordar els efectes del tabac sobre la salut i especialment sobre aquelles perso-
nes del nostre entorn (familiars, amics, etc.).

2.  Discutir i parlar sobre els fumadors passius.
3.  Fomentar l’actitud responsable valorant les conseqüències de ser fumador.
4.  Reflexió sobre continuar sent fumador en persones amb patologia causada pel 

fum del tabac.

AcTiviTATS

AcTiviTAT 1. redacció d’eslÒGans Per FOmenTar «deiXar el Tabac»  
O nO cOmenÇar a Fumar

descripció de l’activitat
Es reparteixen dues targetes, l’una de color verd i l’altra de color vermell. A la 
targeta de color verd han d’escriure un missatge a una persona estimada  
agraint-li el fet de no haver estat mai fumadora o, si és un/a ex-fumador/a, desta-
car algun resultat positiu i/o felicitar-lo per la decisió d’haver-ho deixat.

A la targeta de color vermell han d’escriure un missatge a una persona estimada que 
sigui fumadora donant-li algun consells/ànims per deixar l’hàbit. 

Deixem de 5 a 10 minuts perquè cada alumne faci aquesta activitat. Després ani-
mem que alguns d’ells ens llegeixin els seus missatges, afavorint la participació. 
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S’agrupen a la pissarra, el suro o el panell per temàtiques similars, emocions i sen-
timents escrits que van apareixent. Per acabar es fa un resum del que tota la classe 
ha escrit, intentant ressaltar i destacar aquelles opinions expressades que fomenten 
l’esperit crític amb el tema i ens ajuden a evitar el consum de tabac.

recursos personals, materials i funcionals
•   Un professor i/o una infermera de salut i escola.
•   Cartolines verdes i cartolines vermelles, bolígrafs.
•   Aula, pissarra, suro o panell per penjar les targetes que es vagin llegint.

Temporització
Entre 5 i 10 minuts per poder escriure els missatges i entre 15 i 30 minuts per fer la 
lectura. Uns deu minuts per fer el resum final.

material per al professor 
Recollir informació sobre percentatges d’alumnes de la classe que són fumadors 
habituals, fumadors esporàdics, fumadors passius, i sobre l’entorn dels alumnes 
(pares, familiars directes, amics, etc.).

Podem reflexionar i debatre sobre les situacions diàries d’exposició al fum am- 
biental del tabac i cercar solucions per evitar-les.

Prendre consciència de com afecta el fum del tabac les persones no fumadores. 
Concepte de fumadors passius.

Es pot debatre i investigar els motius pels quals hi ha persones que fumen. Si han 
observat persones que no estan contentes pel fet de fumar o que han dit en oca- 
sions que els agradaria deixar el tabac, però no poden.

Podem introduir aspectes de la dependència al tabac per conèixer els mecanismes 
d’acció de la nicotina al nostre cos.

MECANISME D’ADDICIÓ A LA NICOTINA

La nicotina és una droga que es troba a les fulles del tabac. Quan un fumador inha-
la la nicotina, aquesta va directament als pulmons i a la sang. En set segons una 
quarta part de la nicotina ha arribat al cervell, a través de l’artèria pulmonar. És  
una droga psicoactiva i un potent reforçador conductual, capaç de produir una in- 
exorable dependència química en el consumidor.

Actua segons les dosis, ja que a dosis baixes és psicoestimulant, per tal com millora 
la capacitat mental, sobretot la concentració, i a dosis altes té un efecte sedant en 
actuar com a depressor.

Es troba en un percentatge d’1 a 2 % en els cigarrets, de manera que un cigarret 
normal d’1 gram en conté de 10 a 20 mil·ligrams. El 10 % d’aquesta nicotina passa 
al fum del cigarret, és a dir, d’1 a 2 mil·ligrams.
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ABSORCIÓ

El primer lloc que toca el fum del tabac és la boca; després els pulmons, que és el 
lloc on s’absorbeix en tot l’organisme. Aquest procés es fa amb extraordinària rapi-
desa i per la circulació arriba al cor, des d’on s’impulsa en pocs segons cap al cervell 
(lloc on resideix l’addicció).

La nicotina és una substància que s’absorbeix fonamentalment a través dels pul-
mons (d’un 79 a un 90 %) i en menys mesura a través de la mucosa bucal i els plecs 
sublinguals (de 4 al 40 %) i de la pell; en aquest cas l’absorció és variable i depèn de 
diferents factors, com són la temperatura i el pH cutani, el grau d’humitat i d’higie-
ne personal, etc. S’absorbeix ràpidament a la mucosa nasal, oral i respiratòria i ar-
riba al cervell, on entra als receptors al cap d’uns set segons. És allí on exerceix 
l’acció sobre el sistema nerviós central (SNC), com també en el sistema nerviós 
autònom. Aquesta relació pràcticament immediata entre la inhalació del fum i el 
seu efecte a nivell cerebral és un dels factors que contribueix a l’alt poder addictiu 
de la nicotina.

La vida mitjana de la nicotina és de dues hores, oscil·lant entre una i quatre hores 
d’acord amb la variabilitat individual. La major part es metabolitza al fetge, on es 
transforma en un dels metabòlits inactius –la cotinina– i solament el 7 % de la nico-
tina s’excreta per via renal sense transformar-se en la cotinina. També passa a la llet 
materna i travessa la barrera placentària.

NICOTINA LLIURE

La velocitat amb què s’absorbeix la nicotina depèn del seu nivell de pH (acidesa/
alcalinitat). El pH «normal» del fum és 6,0 o menys. La majoria de la nicotina està 
lligada químicament a les substàncies «àcides» del fum del tabac, per la qual cosa 
no és volàtil i el fumador l’absorbeix lentament. A mesura que augmenta el pH, més 
de 6,0, una major proporció de nicotina de les substàncies àcides s’allibera i es con-
verteix en nicotina lliure, la qual és volàtil i és absorbida més ràpidament per la 
persona.

La nicotina lliure penetra més ràpidament a la sang, travessa fàcilment la mucosa 
de la boca i la paret dels pulmons, especialment quan es compara amb la velocitat 
d’absorció de les sals de nicotina.

Les empreses productores de cigarrets solen emprar additius per augmentar l’ab-
sorció de la nicotina del fum del tabac. Els compostos d’amoníac alteren el pH de 
la nicotina i la converteixen en nicotina lliure.
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ACCIÓ CEREBRAL

Els senyals nerviosos es transmeten d’una neurona a una altra a través de les unions 
interneuronals anomenades sinapsis, en què l’impuls nerviós es transforma en mis-
satges químics que prenen la forma d’una substància secretada per la neurona, que 
és un neurotransmissor o neuromediador. Aquests travessen la sinapsi i actuen so-
bre les proteïnes del receptor de membrana de la neurona següent.

El control neurohormonal de l’activitat encefàlica es realitza de dues maneres:
•   Control directe per la transmissió de senyals nerviosos específics des de la part 

inferior de l’encèfal fins a les regions corticals del cervell.
•   Control per alliberament d’agents neurotransmissors excitadors o inhibidors a la 

substància encefàlica; neurotransmissors que exerceixen el control per períodes 
més perllongats que els produïts per una activació o inhibició instantània.

En el cervell humà hi ha quatre sectors d’activació i control per neuromediadors:
•   El locus ceruleus i el sistema de la norepinefrina. 
•   La substància negra amb el nucli accumbens i el sistema de la dopamina. 
•   Els nuclis del rafe i el sistema de la serotonina. 
•   El nucli gigantocel·lular de la formació reticulada i el sistema de l’acetilcolina. 

Tots estan implicats en els processos d’addicció a diferents drogues. En l’addicció  
a la nicotina té una importància cabdal el sistema mesolímbic dopaminèrgic, i en 
la síndrome d’abstinència intervé el locus ceruleus i el sistema de la norepinefrina.

La nicotina responsable de la dependència pot ser definida com una substància 
psicoactiva l’acció de la qual consisteix principalment en l’activació de dos centres 
cerebrals (Figura 4).
•   El  sistema mesolímbic  dopaminèrgic,  que  és  considerat  el  centre  cerebral  del 

plaer i de la gratificació, i la seva estimulació és responsable de la farmacodepen-
dència, en què la persona intenta trobar l’efecte euforitzant (craving). 

•   El locus ceruleus és responsable de l’estat d’alerta i de vigília. La seva estimulació 
per part de la nicotina millora les funcions cognoscitives, la capacitat de concen-
tració, el rendiment intel·lectual i, al mateix temps, pot reduir les reaccions d’es-
très, proporcionant una impressió de seguretat i de relaxació en les situacions 
crítiques.

La nicotina s’uneix als receptors per a la nicotina en el cervell i estimula l’allibera-
ment de dopamina elevant-ne els nivells. La dopamina és alliberada cap a la sinap-
si (l’espai entre les terminacions nervioses i la cèl·lula receptora) i s’uneix als recep-
tors de la neurona següent. La dopamina ràpidament es reabsorbeix o s’elimina per 
l’enzim monoaminooxidasa (MAO). 
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Una conducta compulsiva

En encendre un cigarret i amb la 
primera pipada, el fum i la 
nicotina arriben als pulmons.

3.
Tornem a començar
En deixar de rebre nicotina, les neurones 
experimenten una sensació d’abstinència i obliguen 
el cos/la ment a un nou subministrament de nicotina.
S’instal·la la dependència.

1. Com actua la nicotina al cervell
Afecta la zona 
tegmental ventral.

2. El circuit de la recompensa
Quan la nicotina arriba al cervell posa en funcionament un circuit 
relacionat amb la noció de satisfacció.

L’alliberament de dopamina afecta 
quatre punts del cervell: el nucli 
accumbens, el septe, l’amígdala i 
l’escorça prefrontal.

Aquests quatre punts junts 
activen l’hipotàlem, centre de 
les reaccions emocionals.

Un enzim 
anomenat MAO 
s’encarrega de 
controlar l’excés 
de dopamina...

...però una 
molècula del 
tabac anomenada 
IMAO bloqueja 
l’accionament de 
l’enzim MAO i 
prolonga 
l’acció de la 
dopamina.

La nicotina arriba 
al cervell i activa 
receptors de 
dopamina. La 
neurona allibera 
dopamina en 
quantitat.

La dopamina, 
una substància 
relacionada amb 
els mecanismes 
del plaer, activa 
altres neurones.

Neurona 
sensible a 
la dopamina.

Extrem de 
neurona 
(sinapsi) de 
dopamina

Receptor 
de nicotina

Nicotina

Zona 
tegmental 
ventral

Activació de 
l’hipotàlem

Hipotàlem

Arribada de 
la nicotina 
al cervell

DETALL

Amígdala

Escorça 
prefrontal

Nucli 
accumbens

Nus de 
septe

Alliberament de 
dopamina

La nicotina entra en el sistema 
nerviós i actua en el cervell.

Desapareix la nicotina de la 
sang.

L’organisme comença a 
reclamar una altra dosi de 
nicotina.

0 segon 7 segons 20 minuts 1 hora després

1
3

2

4

Figura 4. mecanisme d’actuació de la nicotina en el sistema nerviós central.
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IDEES PRINCIPALS

•   La nicotina no és una simple fórmula química que predisposa al «consum», po-
dem afirmar que és una droga psicoactiva que produeix addicció.

•   L’addicció, és una malaltia que presenta alteracions neuroquímiques en el cervell 
i alteracions del comportament.

•   L’addicció a la nicotina s’estableix a partir del consum de 10 cigarrets/dia (font: 
CNPT-Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme).

•   El tabaquisme és catalogat mèdicament com una malaltia addictiva no curable, i, 
com a tal, necessita un tractament per ser controlada. El tabaquisme és una ad-
dicció, i una addicció és una malaltia.

•   El cervell posseeix receptors de nicotina que, en relacionar-se amb aquesta, re- 
ben un missatge que desaran a la seva estructura química. Així, posteriorment, 
quan de nou entra en contacte amb la substància, es desplegarà el missatge après. 
D’aquí deriva el poder addictiu.

•   En el cervell dels fumadors el nombre de receptors a la nicotina s’incrementa del 
100 al 300 % en comparació amb els no fumadors. La nicotina s’uneix als recep-
tors de la nicotina en el cervell i estimula l’alliberament de dopamina, augmen-
tant-ne els nivells.

•   En respirar el fum d’un cigarret fa que en set segons la nicotina arribi al cervell i 
hi activa un complex mecanisme de missatges químics i neurobiològics en tocar 
el circuit de recompensa on es generen sensacions de plaer i alerta, essent la zona 
bàsica el nucli accumbens i el seu principal neuro-transmissor la dopamina.

•   Enllaços relacionats:
–  Addicció a la nicotina:  

http://www.tabaquismo.freehoting.net/NICOTINA/ADICCIONICOTINA.htm
–  Addicció a la nicotina: 

http://www.convmarco.com.gt/03-01nicotina(2).htm
–  Addicció al consum de tabac: 

http://www.convmarco.com.gt/03-01nicotina(3).htm

material per a l’alumne 
Targetes verdes i vermelles per poder elaborar els eslògans i un bolígraf.

Experiències sobre l’activitat
Quan els alumnes contesten de manera anònima, ho  fan amb més  llibertat. Els 
missatges anaven dirigits, majoritàriament, a familiars i amics. A les cartolines ver-
des els temes que més es van repetir van ser els relacionats amb la salut, l’olor i el 
rendiment esportiu. Els missatges de les cartolines vermelles tenien relació amb la 
salut i l’estètica. Els alumnes no van voler llegir els seu missatges.
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AcTiviTAT 2. creació de PunTs de llibres amb els eslÒGans Previs Per 
deiXar el Tabac O aGrair el FeT de nO Fumar

descripció de l’activitat
S’explicarà als alumnes que farem un concurs de punts de llibre. Se’ls llegiran les 
bases del concurs. Per aquest motiu, es repartirà una cartolina blanca de 20 cm  
x 6 cm a cada alumne i se’ls explicarà que en una de les cares facin un dibuix amb un 
eslògan per mostrar agraïment als qui no fumen o bé han deixat de fer-ho, o dema-
nant que deixin de fumar el qui encara fumen. Per a l’altra cara de la cartolina, se’ls 
demanarà que posin el seu nom, el curs que fan i el nom de l’escola/IES. 

Abans de començar l’activitat se’ls mostraran alguns exemples d’imatges de publi-
citat de diferents països en contra del tabac. Quan finalitzi l’activitat es recolliran 
tots els punts de llibre i se’ls explicarà que apareixeran en un blog creat per aquest 
esdeveniment (Figura 5). Es fomenta que els mateixos alumnes votin els punts de 
llibre que considerin més bonics i puguin fer-ne partíceps a la resta de la família, els 
amics, els professors, etc. 

BlOG: http://tab-es.over-blog.es/article-30059080.html 

recursos personals, materials i funcionals
•   Un professor i/o una infermera de salut i escola.
•   Cartolines blanques de 20 cm x 6 cm, llapis, gomes d’esborrar, bolígrafs, llapis de 

colors i retoladors.
•   Aula de classe habitual.

Temporització
Es deixarà entre 45 i 50 minuts per dur a terme el punt de llibre.

Figura 5. el blog del grup 

Tabes.
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material per al professor 
El professor disposarà de cartolines de publicitat de diferents països en contra del 
tabac, amb la finalitat de donar alguna idea als alumnes perquè elaborin el seu punt 
de llibre.

Pot ser d’ajut ensenyar la llista dels aspectes negatius de fumar i els aspectes positius 
de no fumar.

Bases del concurs
•   S’hi podran presentar tots els alumnes del grup d’intervenció de l’estudi TABES, 

curs 2008-09.
•   Cada participant podrà presentar un màxim d’un punt de llibre. 
•   Els treballs han de ser originals i inèdits. 
•   El  punt de  llibre  s’haurà de  realitzar  amb el material  facilitat  per  l’organitza- 

ció durant el taller sobre «Tabac a l’aula» i s’entregarà en acabar el taller (Figu- 
res 6, 7 i 8). 

•   El tema ha de reflectir aspectes positius pel fet de no fumar o haver deixat de fu-
mar o bé aspectes negatius pel fet de fumar. 

•   La tècnica del dibuix i disseny és lliure. Hi ha de constar el nom i els cognoms, el 
nom del centre educatiu, el curs i l’aula. 

•   Hi haurà sis premis: un primer, segon i tercer premi per a cada ciutat (Tarragona 
i Reus). 

 —  1r premi: el punt de llibre guanyador de cada ciutat serà editat i repartit durant 
«La setmana mundial sense tabac» a cadascuna de les ciutats (del 25 al 31 de 
maig). 

Aspectes positius de no fumar Aspectes negatius de fumar

•   No fas mala olor
•  No tens alè a tabac
•  No tens dents, mans i aspecte grocs
•  Menys possibilitats de patir acne
•  La veu és més fina
•  No tusses
•  No agafes tants refredats
•  Tens menys risc de malalties
•   No passes fred si fumes fora amb la porta oberta
•  Hi ha menys risc d’incendis
•   Al cotxe menys risc d’accidents (distraccions 

pel tabac)
•   Més diners!!! ➡ pots gastar-los en altres coses 

divertides!!
•  Menys nerviosisme
•  Et canses menys fent exercici, rendeixes més!
•  Menys risc d’infarts i càncers 
•  Menys risc d’úlcera gàstrica
•   Si estàs embarassada menys risc d’avortament  

i de malalties al teu nadó 
•  Menys risc de patir impotència
•  Vius més anys

•   Mala olor, olor de tabac; el cos, el cabell, la roba, 
etc.

•   Alè a tabac
•   Dents, ungles i cara groga
•   Més possibilitats de tenir acne
•   La veu se’t torna greu
•   Et refredes sovint
•   Tens molt risc de patir malalties: càncer, úlcera 

gàstrica, infarts, malalties pulmonars, asma, etc. 
•   Pots provocar un incendi
•   Pots provocar i patir un accident de trànsit
•   Sovint estàs nerviós
•   Et canses aviat en fer exercici i rendeixes poc
•   Vius menys anys que un no fumador
•   Si estàs embarassada tens molt de risc 

d’avortament prematur 
•   Si estàs embarassada tens molt de risc de que 

el teu nadó pateixi una malaltia important o neixi 
un nen amb baix pes. 

•   Tens risc de patir impotència
•   Gastes molts diners i no en treus cap 

benefici!!!!
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 —  2n premi: vals de compra de material escolar, didàctic, jocs, etc.
 —  3r premi: vals de compra de material escolar, didàctic, jocs, etc.
•   El jurat estarà format per diferents membres experts en la temàtica.
•   Hi haurà la possibilitat de fer votacions via Internet a través del blog. 
•   La decisió del jurat serà inapel·lable. 
•   El lliurament dels premis es farà durant la celebració dels diferents actes de «La 

setmana mundial sense tabac». 
•   La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. 

imatges per ajudar en la creació dels punts de llibre

Figura 6. Publicitat contra el tabac (Ministeri de Salut del Brasil).
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Figura 7. imatges i eslògans als paquets de tabac a anglaterra.

material per a l’alumne 
Cartolines blanques de 20 cm x 6 cm i material d’escriptura: llapis, gomes d’esbor-
rar, maquineta de fer punta, llapis de colors de fusta, retoladors, «plastidecors», etc. 

Experiències sobre l’activitat
Als alumnes els va costar trobar idees originals a l’hora de confeccionar els punt de 
llibre i ens demanaven ajuda. 

Tot i demanar que tots els punts de llibre havien de portar el nom de l’alumne, el 
curs i el nom de l’escola/IES, ens en vam trobar algun sense.

El tema de la mort va ser un dels més utilitzats.

La votació a través del bloc TAbES no va tenir gaire èxit.

El fet de premiar els millors va despertar interès entre els alumnes.
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Com a experiència sobre la prevenció de tabac, ens ajuda a impactar més en el temps, 
ja que, a partir d’una activitat, podem continuar treballant més temps sobre el tema.

AcTiviTAT 3. acTe de lliuramenT dels Premis al millOr PunT de llibre 

descripció de l’activitat 
Aprofitant la Setmana mundial sense fum, es pot organitzar el lliurament dels premis 
del concurs de punts de llibre, amb la presència dels alumnes, familiars, represen-
tants docents i de l’àmbit de la salut. Si ho creieu interessant, podeu convidar-hi a 
algunes entitats del municipi. 

Figura 8. Publicitat en altres països.
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L’acte es pot aprofitar per donar informació de temes relacionats amb els joves i el 
tabaquisme, amb l’objectiu de conscienciar els assistents.

Descripció dels premis:
1.  Hi haurà un primer, un segon i un tercer premis (els premis seran xecs regals, de 

diferents quantitats per comprar material escolar o similar). 
2.  S’editaran els millors punts de llibre i es repartiran el Dia mundial sense fum,  

el 31 de maig, en les activitats que l’escola, l’ajuntament o els centres de salut 
proposin amb aquesta finalitat. 

3.  També podeu convidar els guanyadors a participar en  les emissions del progra-
ma de ràdio local, com a reconeixement i per motivar i explicar les experiències 
sobre la prevenció del tabac que tenen els joves.

4.  S’editarà un pòster amb els millors punts de llibre de cadascuna de les classes 
participants i es repartiran per totes les escoles/els instituts que hi han participat 
(Figura 9).

Figura 9. Pòster amb els 
punts de llibre finalistes.
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S’adjudiquen quatre premis a Tarragona i tres premis a Reus. Mostrem imatges dels 
dos primers premis (Figura 10).

5.  Es convidarà el/s guanyador/s a participar activament en els actes programats 
amb motiu del Dia mundial sense fum, on professionals de la salut ajuden i ori-
enten la població sobre els beneficis de deixar de fumar. Allí se’ls farà entrega del 
seu punt de llibre editat. Aquesta activitat la pot organitzar l’ajuntament amb la 
col·laboració de grups específics d’ajuda al fumador, centres de salut, el Depar-
tament de Salut, l’Agència de Salut Pública, etc.

PRIMER PREMI DE TARRAGONA
Judit Casas del Col·legi La Salle de Tarragona

PRIMER PREMI DE REUS
Caterina Gomis de l’IES Gabriel i Ferrater

Figura 10. imatges dels dos primers premis de punts de llibre.
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6.  Des de Salut Pública de l’Ajuntament s’organitza anualment un concurs anome-
nat «Tasta la vida sense fum», per motivar a deixar de fumar coincidint amb la 
Setmana mundial sense fum. Aquest concurs es pot oferir als alumnes per do-
nar-ne difusió personalitzada per a pares, familiars i professors (Figura 11).

Figura 11. concurs «Tasta la 
vida sense fum» (2010).

recursos personals, materials i funcionals
•   Representants de l’Institut Català de la Salut, professors de les escoles/IES parti-

cipants, alumnes guanyadors, familiars dels alumnes i gabinet de premsa, ràdio, i 
mitjans audiovisuals i de comunicació de què disposeu.

•   Els premis que s’hauran de repartir.
•   Impremta o similar per fer l’edició del/s punt/s de llibre.
•   Aula o espai adequat per fer entrega dels premis.

Temporització
Aquesta activitat tindrà una durada aproximada d’una hora, tot i que podem orga-
nitzar activitats derivades, com es cregui més adient en funció dels recursos i el 
temps.

És important organitzar-ho al voltant del 31 de maig, atès que és una setmana idò-
nia per programar activitats relacionades amb la prevenció del tabaquisme.

Experiències sobre l’activitat 
Aquesta activitat va permetre una àmplia difusió local del programa TAbES, així 
com la implicació d’altres entitats locals i mitjans de comunicació.

La nostra recomanació és organitzar-ho fomentant la participació dels alumnes i 
que siguin ells els líders de l’activitat, com, per exemple, organitzant l’acte d’entre-
ga, els premis, etc. Així l’impacte educatiu que es pretén quedarà reforçat.
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mÒdul iv

lA PuBliciTAT EncOBErTA dEl TABAc 

AcTiviTATS

AcTiviTAT 1: la PubliciTaT encOberTa del Tabac en sèries de Televisió

descripció de l’activitat
1.  Amb un qüestionari previ a l’activitat es pregunta als alumnes quanta estona 

dediquen a veure la televisió, quines sèries de TV veuen i quines són més atrac-
tives per a ells.

2.  Amb la informació del punt 1, es fa una cerca qualitativa de les sèries del mo-
ment amb la mirada sobre l’ús del tabac.

3.  Seleccionem seqüències de les sèries que tinguin continguts relacionats amb el 
tema i en què s’utilitza el tabac. Per exemple, si el personatge fa de dolent de la 
sèrie, si és més atractiu si és home, si és un menor d’edat com aconsegueix el 
tabac, quin tipus de tabac fuma i què el fa diferent pel fet de ser fumador.

4.  També hem de buscar algunes seqüències en sèries que no utilitzen el tabac per 
mostrar com els guionistes aconsegueixen el mateix efecte sense aquesta substància.

5.  Amb aquestes seqüències es muntarà un vídeo d’aproximadament 10-15 minuts 
que es mostrarà a l’aula per induir al debat, la reflexió i l’aprenentatge de com la 
publicitat del tabac es fa evident tot i la prohibició de la llei.

recursos personals, materials i funcionals
•   Un professor i/o una infermera de salut i escola. És recomanable que siguin dues 

persones.
•   Aula d’informàtica o aula amb ordinador i canó.
•   Vídeo o pel·lícula confeccionada.

Temporització
Es pot fer al segon trimestre de segon d’ESO, coincidint amb assignatures com 
tecnologia, coneixement del medi, etc.

material per al professor 
Caldrà visionar les sèries del moment, principalment aquelles que són seguides per 
l’alumnat. Es pot fer un exercici previ mitjançant un qüestionari o bé comentant  
a l’aula què acostumen a mirar a la televisió, Internet o bé al mòbil. Actualment les 
noves tecnologies són d’ús freqüent entre els joves. 

En el període en què es va portar a terme, es van utilitzar sèries com «Cuéntame», 
«Sin tetas no hay paraíso», «Física y Química», «El Internado» i «Los Serrano».
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És útil disposar d’algun programa informàtic que permeti confeccionar el vídeo 
amb les diferents seqüències que decidiu incorporar per fer el taller. 

El professorat pot llegir l’article fruit de la nostra experiència a l’enllaç següent: 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=901562 
36&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=27&ty=77&accion=L&orig
en=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=27v44n10a90156236 
pdf001.pdf

També podeu utilitzar els vídeos que vam confeccionar nosaltres: estan disponibles 
a You Tube a les adreces següents:

Vídeo 1. (sèrie Los Serrano). Exemple d’una seqüència sense utilitzar el tabac.
http://www.youtube.com/watch?v=IXa9L1_8pRY&feature=youtu.be 

Vídeo 2. (sèrie El Internado). Exemple de com s’utilitza el tabac amb l’objectiu d’es-
tablir noves relacions familiars entre pares i fills.
http://www.youtube.com/watch?v=Zl3LDnSlw7A

Vídeo 3. (sèrie Cuéntame). Exemple de com utilitzar el tabac com a element sexual 
i fomentar-ne el consum entre les dones.
http://www.youtube.com/watch?v=loM9Jkq-O9o

Vídeo 4. (sèrie Cuéntame). Exemple d’una sala d’espera d’un hospital amb pacients 
amb malalties cardíaques i com transgredeixen les normes respecte al tabac.
http://www.youtube.com/watch?v=irANYlaiU4g

Vídeo 5. (sèrie Sin tetas no hay paraíso). Exemple de situacions de tiroteig, agressi-
vitat i problemes entre una banda de traficants de drogues, en què l’ídol no és ven-
çut, malgrat les dificultats i ho fa gairebé tot amb un cigarret a la boca. 
http://youtu.be/U9OtEtHrcps

Vídeo 6. (sèrie Sin tetas no hay paraíso). Exemple de com el líder de la banda de 
narcotraficants pren decisions respecte a la situació de conflicte sempre amb un 
cigarret a la mà.
http://youtu.be/pCOg72hs0KA

Les qüestions que habitualment sorgeixen en visionar les sèries són:
1.  Per què penseu que a les sèries surten persones fumant tot i estar prohibit expres-

sament per la llei?
2.  Considereu que això és publicitat?
3.  Es pot considerar que això també és un tipus diferent de publicitat?
4.  Reflexioneu sobre els missatges que mostren a les sèries i si aquests inciten al 

consum.
5.   Quins interessos mouen les multinacionals del tabac? Paguen o financen d’algu-

na manera aquestes sèries? Què en penseu?
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material per a l’alumne 
Fitxa per fer anotacions sobre el visionat dels vídeos per al debat posterior. Orien tar 
els alumnes sobre les qüestions que volem ensenyar.

 Quin tipus de sèrie de televisió són, a quin públic van dirigides, quantes persones hi 
surten fumant, en quines escenes, quin tipus de publicitat del tabac estan intentant 
transmetre.

Si us sembla pertinent, es pot treballar amb més profunditat i investigar sobre el 
negoci de les multinacionals tabaqueres i quins interessos les mouen (Fitxa 11).

Experiències sobre l’activitat
És una activitat en què els alumnes participen. Veuen clarament l’efecte de la publi-
citat enganyosa i els sorprèn. D’entrada, acostumen a negar la publicitat encober- 
ta, però després d’una anàlisi i reflexió, són conscients de ser «víctimes» d’aquesta 
manipulació. Acostumen a despertar el seu esperit crític. Aquest tipus de taller és 
ben acollit pels joves, ja que forma part de la seva pràctica diària. Per això és impor-
tant fer un exercici previ de valoració de quina és la programació que veuen habi-
tualment. Es tracta d’un taller que necessita una preparació exhaustiva però que té 
molta acceptació per part de l’alumnat. 
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FiTXA 11

la publicitat encoberta del tabac a la televisió

vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 vídeo 4 vídeo 5 vídeo 6

sèrie de televisió

descripció de l’escena

Tipus de personatge

(nen, jove, senyora, adult)

Temàtica

missatge principal

emocions/sentiments que 

produeix

música /sorolls que 

utilitzen

missatge principal de 

l’escena (patiment, nervis, 

èxit, felicitat, conflicte, etc.)

valors que transmet  

l’escena
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mÒdul v

nOvES TEcnOlOGiES En l’EnTOrn dE lA PrEvEnció 
dEl TABAc

Les xarxes socials a Internet han esdevingut en els darrers anys un sistema de co-
municació de gran popularitat entre els joves. També ha estat un lloc on fomentar 
les comunicacions socials i els grups amb interessos comuns.

OBJEcTiuS

Prevenir el consum de tabac a través de les xarxes socials i Internet per:
1.  Prevenir el consum de tabac entre els joves, retardar l’edat d’inici i ajudar els 

joves fumadors a deixar el tabac. 
2.  Utilitzar aquests sistemes de comunicació per fomentar l’esperit crític en relació 

amb el tabac.
3.  Aconseguir mantenir en el temps informació, formació i educació sanitària en 

relació amb el tabac entre els joves.

cOnTinGuTS

1.  Explorar l’ús de les xarxes socials com a estratègia educativa en salut i la inter-
relació amb altres centres educatius.

2.  Fomentar la discussió a la xarxa sobre el consum i no consum del tabac. 
3.  Ensenyar com buscar documents, fotografies, etc. i compartir-ho amb els com-

panys. 

AcTiviTATS

AcTiviTAT 1. les XarXes sOcials a inTerneT

descripció de l’activitat
Cal explicar, tant al personal docent com als mateixos alumnes, que l’objectiu prin-
cipal de la realització de l’activitat és prevenir el consum de tabac.

Per a la realització d’aquesta activitat, prèviament es crea un grup al Facebook i/o 
també es pot utilitzar un blog. Nosaltres vam crear el grup TAbES al Facebook i  
ja teníem creat el blog per a altres activitats del programa.

Es proposa als alumnes que s’adhereixin al grup TAbES. En el cas que els alumnes 
no utilitzin habitualment aquest portal o no el coneguin, l’activitat es podrà desen-
volupar mitjançant el blog existent.
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 L’activitat intenta que l’alumne busqui una sèrie d’informació a través d’Internet 
per posteriorment adjuntar-la al portal Facebook o bé al blog. La intenció és que 
cada alumne (o grup d’alumnes que treballaran l’activitat) cerqui i comparteixi allò 
que li resulta interessant sobre el consum i no consum del tabac, i es pugui establir 
un debat crític i constructiu a la xarxa social.

Els docents també incorporen imatges, comentaris, noticies, esdeveniments, etc., 
per tractar de mantenir viva l’activitat del grup. 

La proposta és que l’activitat tingui una continuïtat en el temps i que la consultin 
en altres moments (bé sigui a les hores de treball amb ordinador als centres esco-
lars, o bé, si en tenen la possibilitat, des de casa). 

El material que es demana que busquin a Internet pot ser:

cAnÇó que parli sobre el tabac (també pot ser 
d’altres drogues).

PÒSTEr/imATGE en contra del tabac.

PEl·lÍculA O SÈriE dE Tv en la qual fumi algun 
dels personatges i pugui ser un exemple negatiu. 

ESlÒGAn/lEmA en contra del tabac. 

ESPOrTiSTA que hagi fumat, i expliqui què deriva 
d’aquest hàbit (reflexionar si va ser l’inici del consum 
d’altres drogues, si va patir alguna malaltia, etc.).

FÒrum/ASSOciAció que es pronunciï en 
contra del tabac.

PErSOnATGE FAmóS, cantant, actor, actriu, model, 
escriptor, etc, que sigui fumador o ho hagi estat. 

ArTiclE, dOcumEnT en contra del tabac.

vÍdEO/ESPOT publicitari en contra del tabac. cOmEnTAriS PErSOnAlS en contra del 
tabac, per poder fer debats d’opinió.

nOrmATivA de països en relació amb l’ús del 
tabac, la regulació de la venda, etc.

ESTAdÍSTicA O dAdES sobre consum, vendes, 
problemes de salut derivats de l’ús del tabac.

Després de la cerca de cadascun d’aquests apartats, es demana que facin una re-
flexió de quin paper hi té el tabac. Per exemple, quin sentit té el tabac a la cançó, si 
es fomenta o té alguna conseqüència, en quina escena surt el tabac a la pel·lícula i 
quin personatge és el fumador, quins recursos s’utilitzen per fer campanyes en con-
tra del tabac, etc. 

recursos personals, materials i funcionals
•   Professor i/o infermera de salut i escola.
•   L’activitat es realitzarà a l’aula d’informàtica de l’escola/col·legi (amb avís previ 

als coordinadors dels centres escolars). 
•   Connexió a la xarxa d’Internet.

Temporització
Tercer curs d’ESO, durant el primer trimestre. Es pot portar a terme a les assigna-
tures de tecnologia, ciències socials i/o llengua. Té una durada d’una hora.
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material per al professor 
El professor tindrà una llista d’enllaços on es pot trobar informació sobre el tabac, 
per tal d’ajudar els alumnes que tinguin més dificultat de trobar la informació que 
se’ls demana.

 Haurà de crear el grup al Facebook (Figura 12), o un blog específic. 

Figura 12. el facebook del grup Tabes.

material per a l’alumne 
Un ordinador per alumne si és possible; si no, en compartiran un cada dos/tres 
alumnes.

La fixa explicativa de l’activitat (Fitxa 12).

Experiències sobre l’activitat
La utilització de les xarxes socials pot ser una eina d’intervenció prou adient  
i alhora atractiva, pel seu baix cost i per la fàcil accessibilitat. És una eina disponible 
les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. 
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FiTXA 12

Activitat d’educació sanitària: curs 2009-2010 «Prevenció del consum del 
tabac»

Per a la realització d’aquesta activitat prèviament s’ha creat:

•  Un grup a Facebook: Grup TABES 
•   Els alumnes que  tingueu Facebook us animem a que us adheriu al Grup 

Tabes. en el cas que no en tingueu, podreu veure tota la informació en el 
blog creat per l’estudi.

•   L’activitat que heu de fer és buscar a Internet la informació que veureu a la 
taula, a fi que posteriorment l’adjunteu al portal Facebook; els qui no en tin-
gueu ho pengeu a l’escriptori de l’ordinador (nosaltres ho copiarem per pen-
jar-ho) i ens poseu l’adreça electrònica d’on heu tret la informació. la finalitat 
és que tothom pugui veure des de qualsevol ordinador tota la informació 
que anirem penjant en relació amb la PrEvEnció dEl TABAc.

mATEriAl QuE HEm dE BuScAr

cAnÇó que parli sobre el tabac (també pot 
ser d’altres drogues).

PÒSTEr/imATGE en contra del tabac.

PEl·lÍculA O SÈriE dE Tv en la qual fumi 
algun dels personatges i pugui ser un exemple 
negatiu. 

ESlÒGAn/lEmA en contra del tabac. 

ESPOrTiSTA que hagi fumat i que expliqui 
què deriva d’aquest hàbit (reflexionar si va ser 
l’inici del consum d’altres drogues, si va patir 
alguna malaltia, etc.).

FÒrum/ASSOciAció que es pronunciï en 
contra del tabac.

PErSOnATGE FAmóS, cantant, actor, actriu, 
model, escriptor, etc., que sigui fumador o ho 
hagi estat. 

ArTiclE, dOcumEnT en contra del tabac.

vÍdEO/ESPOT publicitari en contra del tabac. cOmEnTAriS PErSOnAlS en contra del 
tabac, per poder fer debats d’opinió.

cEnTrE EducATiu:
GruP dE TrEBAll:
daTa naiXemenT: ............/............./........... inicials cOGnOms:     
nOi  nOia 

daTa naiXemenT: ............/............./........... inicials cOGnOms:    

nOi  nOia 

daTa naiXemenT: ............/............./........... inicials cOGnOms:    

nOi  nOia 

TOTa la inFOrmació s’Ha de PenJar al FacebOOK O enviar-la a:  
tabes2007@gmail.com
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Aquesta activitat va ser molt ben acollida pels alumnes. Cal afegir que l’opció de 
l’anonimat augmenta la participació activa i permet l’expressió «lliure» dels adoles-
cents, ja que es tracta d’un grup d’edat en què la pressió de grup exerceix un fort 
control.

D’altra banda, cal dir que mantenir actiu el grup ha estat una tasca feixuga per part 
dels professionals, un cop finalitzada la intervenció educativa. 

Recomanem assignar la direcció del grup a l’alumnat i canviar cada cert temps: 
oferir aquesta responsabilitat pot ser en si mateixa una activitat educativa.

AcTiviTAT 2. enTreGa de carTa als Pares

descripció de l’activitat
Aprofitant l’espai que permet l’activitat anterior, s’escriu una carta dirigida als pares 
donant informació i formació específica en temes relacionats amb el consum del 
tabac.

El text pot ser lliure, però hauria de contenir aquests punts clau:
•    Comunicar els motius pels quals es realitzen activitats educatives en l’entorn del 

tabaquisme (edat, pressió dels iguals, el rol parenteral, etc.).
•   Afegir algun testimoni d’alumnes que expressin alguna dificultat per mantenir-se 

en el no consum.
•    Dades numèriques, estadístiques, etc. que puguin recolzar la idea de la importàn-

cia de la prevenció en el nostre entorn, ciutat, país, etc. 
•   La família i el seu rol en relació amb el tabac i els joves.
•   L’interès de l’escola i la importància que aquesta dóna al tabac.
•   Informació sobre punts d’ajut al fumador.

Per donar informació als pares del programa en què participaven els seus fills, i amb 
l’objectiu d’augmentar l’impacte preventiu, es va confeccionar una carta dirigida als 
pares (Figura 13).

recursos personals, materials i funcionals
•   Fulls DIN A4, fotocopiadora.

Temporització
Es pot fer a l’assignatura de llengües, també aprofitant altres activitats relacionades.

material per al professor 
El professor pot confeccionar la carta o utilitzar la que nosaltres proposem i adap-
tar-la.

material per a l’alumne
Carta per lliurar a casa.
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benvolguts pares i mares,

Com ja saben, el/la seu/va fill/a participa des del curs 2007-2008 en un projecte d’inves-
tigació que intenta mesurar l’efectivitat de les intervencions preventives per evitar el 
consum de tabac. en aquest projecte participen tots els centres educatius que impartei-
xen ensenyament secundari obligatori de les ciutats de Tarragona i reus.

l’hàbit del tabac és un aprenentatge constant i continu. nens i nenes, al llarg de la 
seva infantesa, aprenen a identificar el tabac amb el món de l’adult, amb els pares, 
professors, amics, persones significatives en la seva vida, i mitjançant models so-
cials que els arriben a través de diferents mitjans de comunicació, com ara premsa, ci-
nema, televisió, publicitat i internet. aquest fet i les característiques pròpies d’aquesta 
etapa fan que l’adolescència sigui un moment complex, en què s’expressa la rebel·lia i 
la recerca de la pròpia identitat, i per tant es converteix en un moment crític per a 
l’inici al consum de substàncies addictives.

alguns testimonis, com el de l’albert, de 15 anys «L’adolescència és molt excloent i si no 
et poses al cercle dels que fumen i dels que beuen et treuen del grup, i això t’obliga» i el 
de la laura «Però el tabac també és una droga. Sabem que et pot provocar càncer, tenim 
informació i seguim fumant» ens obliguen a pensar en estratègies perquè aquests joves 
no comencin a fumar.

els primers resultats de l’estudi en què els/les seus/ves fills/es participen ens indiquen 
que en el primer curs de l’esO han fumat en els darrers trenta dies de manera ocasional 
o habitual el 8,26% dels nois i el 5,61% de les noies. El consum diari està al voltant de  
3 cigarrets/dia, tot i que el 66% dels joves que fumen expressen que els agradaria dei-
xar-ho. Els factors que més es relacionen per iniciar-se en el consum són la influèn-
cia dels amics, germans i el rol exemplar dels pares. una dada que volem remarcar 
és que el 42% dels pares i el 34% de les mares són fumadors.

Per aquest motiu, no podem deixar de demanar-los el seu suport i ajuda en aques-
ta tasca preventiva i oferir tots els serveis que proporciona el sistema sanitari de 
les nostres ciutats. Si són fumadors i estan interessats a deixar de fumar i no saben 
com, ho han intentat en diverses ocasions i no ho han aconseguit o necessiten qualse- 
vol informació relacionada amb el tabac, no dubtin a contactar amb el seu centre  
de salut. el departament de salut de la Generalitat disposa en cada centre d’un equip 
que dóna informació, suport i seguiment a totes aquelles persones que volen deixar de 
fumar. 

moltes gràcies
equip de Prevenció de Tabac a les escoles

institut català de la salut

Figura 13. carta als pares.

Experiències sobre l’activitat
Pensem que informar la família és important, augmenta el compromís i permet una 
interacció escola-família en temes de salut. Cada alumne pot personalitzar la carta 
amb el seu nom.
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mÒdul vi 

EXPEriÈnciES vivEnciAlS AmB PAciEnTS  
AmB mAlAlTiES cAuSAdES PEl TABAc

OBJEcTiuS

•   Crear ambivalència entre els alumnes fumadors.
•   Reforçar l’actitud dels no fumadors.
•   Ensenyar els efectes de les malalties que provoca el fum del tabac.

cOnTinGuTS

•   Recordar els components químics d’un cigarret i el recorregut que fa el fum dins 
el nostre cos.

•   Valorar l’actitud i les conseqüències en ser un fumador passiu.
•   Reflexió sobre continuar sent fumador en persones amb patologia causada pel 

fum del tabac.

AcTiviTAT 1. Taller vivencial amb PacienTs aFecTaTs Per malalTies 
causades Pel Tabac

Donar l’oportunitat vivencial als alumnes de poder intercanviar opinions, creences 
i realitats amb persones malaltes de càncer de laringe i pulmó.

descripció de l’activitat
 Prèviament a l’inici de l’activitat s’informarà els alumnes que vindran uns pa cients 
laringectomitzats a causa del fum del tabac i s’explicarà què és. És im portant expli-
car l’aparell fonador per què entenguin que no poden cridar.

El dia del taller es recordarà als alumnes que poden participar-hi i poden fer les 
preguntes que els interessin més, totes elles relacionades amb l’hàbit del tabac.

Es comença presentant els convidats i demanant als alumnes respecte i silenci per 
poder escoltar les respostes.

recursos personals, materials i funcionals
•   Un professor, la infermera de salut i escola i pacients laringectomitzats (són pa-

cients que col·laboren desinteressadament de l’Associació de pacients laringec- 
tomitzats de Tarragona i de l’Associació de la lliga contra el càncer de Tarragona).

•   Guix de pissarra.
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•  Aula amb bona acústica i una pissarra.
•   Pàgines web per contactar-hi:

http://www.lligacontraelcancer.cat/
http://www.somospacientes.com/asociacion-provincial-de-laringectomizados-
de-tarragona/

Temporització
 Tercer curs de l’ESO, durant el tercer trimestre, en les assignatures de ciències na-
turals, socials, etc.

Durada: 60 minuts.

material per al professor 

1. Fitxa de l’aparell fonador
  •   L’aparell fonador el componen tres grups d’òrgans diferenciats (Figura 14):

—  Òrgans de respiració (cavitats infraglòtiques: pulmons, bronquis i tràquea).
—  Òrgans de fonació (cavitats glòtiques: laringe, cordes vocals i ressonadors  

–nasal, bucal i faringi–). 
—  Òrgans d’articulació (cavitats supraglòtiques: paladar, llengua, dents, llavis i 

glotis). 
  •   Hi ha dos mecanismes bàsics de producció de veu:

—  La vibració de les cordes vocals, que dóna lloc a sons «sonors» (vocals, se-
mivocals, nasals, etc.).

—  Les interrupcions (totals o parcials) en el flux d’aire que surt dels pulmons, 
que donen lloc als sons «sords» (fricatives, plosives, etc.).

  •   Addicionalment hi ha combinacions d’ambdós mecanismes, com les oclusives 
sonores.

  •   Els sons així produïts després es matisen per la configuració de la resta del 
tracte vocal.

Tracte nasal

Forats

Dents

Llavis

Llengua

Cordes vocals

Tràquea

Paladar

Alvèols

Vel del paladar

Epiglotis

Vibració

Flux d’aire

FONACIÓ

TANCADES

RESPIRACIÓ

OBERTES

Figura 14. composició i parts de l’aparell fumador.
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2. Fitxa «recorregut del fum del tabac»
Podeu consultar el Mòdul 1 i la Figura 15.

 Figura 15. anatomia de l’aparell respiratori.

2. Fosses nasals
3. Faringe

6. Epiglotis

7. Laringe

8. Cordes vocals

9. Cartílag tiroide

10. Esòfag

13. Artèria pulmonar

14. Vena pulmonar

19. Bronquis

20. Bronquíols

21. Cavitat del cor

1. Forats nasals

5. Llengua

4. Boca

11. Tràquea

12. Pulmons

17. Pleures

18. Cavitat toràcica

15. Músculs
intercostals

16. Costelles

22. Diafragma

3. Pàgines web
http://dbalears.cat/actualitat/ara/aprenent-a-parlar-per-segona-vegada.html
http://berosus.org/naturals/treballs/fira07/materials/tabac.pdf

4. Algunes preguntes
  •   Quants anys va estar fumant abans que li detectessin la malaltia?
  •   Com va notar els primers símptomes?
  •   Va sospitar en algun moment que tingués una malaltia o que alguna cosa 

anés malament?
  •   Com va rebre la notícia?
  •   Expliqui’ns el seu procés. Des que li van detectar fins que el van operar.
  •   Com va anar el procés de tornar a aprendre a «parlar»?
  •   A casa seva, com van agafar la notícia els seus familiars? Com ho van viure?
  •   Què va notar en deixar de fumar?
  •   A més de la parla, quines seqüeles li han quedat?
  •   Hi ha alguna cosa que faria diferent si el temps tirés enrere?
  •   Quins consells ens donaria?

material per a l’alumne: podeu utilitzar una fitxa per treballar el tema (Fitxa 13)
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FiTXA 13

col·locar els noms que manquen a la imatge següent: 

2. Fosses nasals
3. Faringe

6. Epiglotis

7. Laringe

8. Cordes vocals

9. Cartílag tiroide

10. Esòfag

13. Artèria pulmonar

14. Vena pulmonar

19. Bronquis

20. Bronquíols

21. Cavitat del cor

1. Forats nasals

5. Llengua

4. Boca

11. Tràquea

12. Pulmons

17. Pleures

18. Cavitat toràcica

15. Músculs
intercostals

16. Costelles

22. Diafragma

1. l’òrgan que es troba a continuació de la laringe és/son:

  els bronquis.  la tràquea.

  el nas.  la faringe.

2. els bronquíols es ramifiquen en unes bossetes anomenades:

  alvèols pulmonars.  capil·lars.

  artèries.  bronquièctasi.

3. l’aire entra al nostre cos per:

  les fosses nasals.  el nas.

  la boca.  la tràquea.

4. el moviment pel qual l’aire surt dels nostres pulmons és:

  l’excreció.  l’espiració.

  la inspiració.  la respiració.
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Beneficis de deixar de fumar
  •   Mesurem amb el cooxímetre el nivell de monòxid de carboni (CO) en l’aire 

expirat i treballem aquest concepte. 
  •   Podeu fer l’activitat conjuntament amb la infermera de salut i escola. 
  •   Per aconseguir el cooxímetre podeu demanar-lo a la infermera (està disponible 

en tots els centres d’atenció primària).

Adjunteu aquest quadre com a recull de les millores que es van produint en deixar el 
tabac.

Experiència

Aquest taller és especialment interessant, ja que no és habitual que els alumnes 
puguin tenir l’oportunitat d’intercanviar opinions, dubtes i conèixer els efectes que 
el fum del tabac produeix directament en persones.

La nostra experiència ens fa recomanar aquesta activitat. 

Els alumnes ens van fer comentaris al Grup TAbES del Facebook. Van agrair que 
els pacients laringectomitzats aportessin la seva visió, es van mostrar interessats en 
com podien ajudar amics, familiars o ells mateixos a deixar de fumar.

Alguns comentaris dels alumnes que van fer al Grup TAbES del Facebook:

«Hola, quería dar las gracias por hacer venir a los tres hombres que por culpa del 
tabaco han sufrido esa enfermedad porque ha sido una visita encantadora y edu-
cativa. Los hombres eran muy majos. ¡Ojala pudiesen venir otra vez! Gracias».

«Hola, yo también quería decir que la visita de los hombres con problema de cán-
cer de faringe ha sido impactante. Creo que gracias a esos hombres que habéis 
traído a los IES habrá gente que no empiece a fumar o que lo deje. Gracias».

Temps Efectes

als 20 minuts la pressió de la sang i el pols tornen a la normalitat.

A les 8 hores el nivell d’O2 a la sang torna a la normalitat.

a les 24 hores s’elimina el monòxid de carbó de l’organisme. la mucositat i altres detritus 
s’expulsen dels pulmons.

A les 48 hores milloren el gust i l’olfacte.

a les 72 hores es respira millor i l’energia augmenta.

a les 2-12 setmanes millora la circulació i la capacitat pulmonar. es pot fer exercici amb més facilitat.

entre els 3-9 mesos millora la tos i l’ofec.

al cap d’1 any El risc de patir malalties cardiovasculars disminueix en un 50% respecte a un 
fumador.

al cap de 10 anys El risc de patir un càncer de pulmó disminueix en un 50% i el risc d’infart és el 
mateix que el d’una persona no fumadora.
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«Hola, crec que la visita d’aquells homes operats de càncer de faringe va ser molt 
encertada, especialment per a aquelles persones de la classe que fumen i segura-
ment els haureu fet veure que fumar no és bo i que pot arribar a provocar molts 
tipus de càncer. Va fer una mica d’impressió veure i pensar que els han hagut de fer 
això, però em va semblar molt oportú per a algunes persones».

«Hola, creo que la visita de estos dos hombres con cáncer de faringe ha sido inte-
resante, ya que nos ha abierto los ojos y nos ha hecho pensar y reflexionar, sobre-
todo a las personas que fumaban de nuestro entorno o clase, pues se han dado 
cuenta de que no es bueno y puede tener diferentes problemas, como en este caso 
el cáncer de faringe. Estos dos hombres son ejemplares porque como uno de ellos 
ha dicho cuando se enteró de que tenía este problema “se le cayó el mundo enci-
ma” pues aun así, con su fuerza de voluntad, han salido adelante, y lo más impor-
tante es que no han perdido su sentido del humor. GRACIAS».

«Em va fer molta impressió quan vaig veure aquells homes amb aquest problema»

«Hola, comento para daros las gracias por vuestra colaboración en el IES Gaudí, 
sobre todo por haber traído a los tres señores, la verdad es que a mí me afectaron 
bastante y me gustó poderlos escuchar y preguntarles mis dudas».

«He trobat bastant impactant la xerrada, ja que ens fa saber les conseqüències que 
pot arribar a tenir el tabac. A mi realment m’han impactat totes i cada una de les 
paraules que deia, perquè per més que et diguin que és dolent, si no et trobes amb 
un cas no et fa reflexionar realment, i t’adones del que et pot arribar a passar per 
culpa del tabac».

«Marisa, t’he d’aplaudir per la xerrada d’avui, m’has donat una bona lliçó, primer 
perquè aquest home ho ha passat molt malament, segon, perquè esteu fent un bon 
treball, i tercer perquè sou un bon grup i molta gent hauria de deixar de fumar. 
T’asseguro que amb això d’avui he quedat ben assabentat del que és el tabac i el 
mal que causa a un lloc, gràcies per venir a l’Institut a fer aquesta xerrada, a partir 
d’avui no em prenc ni un cigar més!»
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rEFErÈnciES per a docents i alumnes

Ajudes per deixar el tabac

061 CatSalut Respon, programa d’ajuda per deixar de fumar, les 24 hores del dia els 
365 dies de l’any
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a1
0b0c0e1a0/?vgnextoid=5d4860215811f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=5d4860215811f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt= 
default

Generalitat de Catalunya. Canal Salut: Ciutadania
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.860e901bf7168d2c8b
d97260b0c0e1a0/?vgnextoid=a95c7abf6daec210VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=a95c7abf6daec210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextf
mt=default

Guia Pas a Pas per deixar de fumar
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Ciutadania/
La%20salut%20de%20la%20A%20a%20la%20Z/T/Tabac/pdf/gpf.pdf

referències per a joves

Direcció General de Joventut
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7e
d42b0c0e1a0/?vgnextoid=b4596daa0ead1110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextchannel=b4596daa0ead1110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

informació general sobre tabac

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
http://www.cnpt.es/

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
http://www.cnpt.es/doc_pdf/Libro_50_Mitos_Tabaco.pdf

Ministeri de Sanitat i Consum
www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/home.htm.

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   69 12/11/13   13:12



70 Tabes

Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (Sedet)
www.sedet.es.

Centers for Disease Control and Prevention (en castellà)
www.cdc.gov/spanish/prevencion/tabaquismo.html.

Campaign for Tobacco-Free Kids (en castellà)
http://global.tobaccofreekids.org/es.

The tobacco atlas
http://www.tobaccoatlas.org.

legislació

butlletí Oficial de l’Estat. Divendres 31 de desembre de 2010
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf

Prevenció de tabaquisme: síntesi de la legislació de la Unió Europea
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_ 
lifestyle/c11574_es.htm

notícies d’interès per a activitats proposades

FCbarcelona. barça sense fum
http://www.fcbarcelona.es/socios/detalle/noticia/barca-sense-fum

Espais amb material divulgatiu i d’ajut per preparar les activitats

Agència de Salut Pública de barcelona
www.aspb.es/quefem/escoles/pase.htm.

Associació Espanyola contra el Càncer
www.aecc.es/SobreElCancer/Prevencion/Tabaco/Paginas/
Informaciontabaco.aspx.
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imatges d’interès per a activitats proposades

Publicitat de paquets de tabac a Espanya 
http://www.google.es/search?q=publicidad+cajetillas+de+cigarros+en+espa%C3
%b1a&hl=es&rls=com.microsoft:es:IE-Searchbox&tbm=isch&tbo=u&source=u
niv&sa=X&ei=5qJmUcbjI4rLhAfo1oHICw&ved=0CDMQsAQ&biw=1016&b
ih=583

Enllaços per al mòdul v. noves tecnologies en l’entorn de la prevenció del tabac

Anunci de publicitat ( Cruyff): http://www.youtube.com/watch?v=rtfcGLHP 
gbI&NR=1

Cançó (Mejor mañana): http://www.youtube.com/watch?v=S3vCmnXOcwQ&fe
ature=related

Cançó ( Fumando petardos): http://www.youtube.com/watch?v=sQC0zLQsiTM

Sèrie ( Sin tetas no hay paraiso): http://www.youtube.com/watch?v=YvmG47RJbgc

Acudit Eugenio: http://www.youtube.com/watch?v=Lx0oGtuqYYI&feature=Pla
yList&p=24A7154A6D9D5D00&playnext=1&playnext_from=PL&index=4

El loco de la colina:
 http://www.youtube.com/watch?v=5nDohSGdJKE

blog futbolistes fumant: 
http://futbollocoatacando.blogspot.com/2009/07/futbolistas-que-fuman.html
http://blogs.20minutos.es/quefuede/post/2009/07/22/quao-fue-de-julio-alberto-
o-gloria-infiernos-y-la

Fòrum tabac: 
http://www.eltabacoapesta.com/public/foro/viewforum.php?f=3

Organització Mundial de la Salut (OMS): 
http://www.who.int/topics/tobacco/es/
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/wntd/esindex.ttml

Imatge tabac: 
http://zrock.tistory.com/2164

PRESENTACIO PROGRAMA.indd   71 12/11/13   13:12



72 Tabes

Associació en contra del tabac:
http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/RA/displaybanner2.pdf

Cigarrillo y deporte (Dr. Norberto Debbag):
http://atletasmaster.com.ar/medicina/Cardiologia/cigarrillo.htm

El fum és fatal, campanya d’informació i sensibilització sobre els efectes del fum del 
tabac:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2006/doc27362.html
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