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Programa Classe sense fum 
    Full informatiu núm. 2 

Abril de 2015 

 

Calendari d’activitats 
          
Us recordem que dins de l’aplicació informàtica del Programa heu d’anar emplenant els 
seguiments durant el curs i desar-los. La data de finalització del concurs és el 30 d’abril i, a 
partir d’aquest dia, s’hauria de tenir emplenat el quart seguiment i la confirmació d’arribar amb 
èxit al final del programa.  
 

 

Una vegada hagi acabat el programa, heu de tenir emplenats la carpeta de seguiment i l’espai de 

l’eslògan. Per tal d’optar als premis, aquest procés s’ha de realitzar  

   ABANS DEL DIA 1 DE MAIG DE 2015. 

L’aplicació informàtica és: http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=148:1 

 

 
Si participeu en l’elaboració d’un eslògan el podeu introduir a l’aplicació en format jpg o pdf. 
Us recordem que si participeu a l’activitat video creativa heu de posar l’enllaç del vídeo que 
heu penjat a you tube a l’apartat de eslògan.  
 
El 7 de maig es reuneix el jurat del premi, per fer el sorteig de les aules guanyadores de 
l’eslògan i de l’activitat de vídeo creativa.  
 
L’acte de lliurament de premis es realitzarà a Barcelona al COSMOCAIXA el dia 4 de juny de 
2015 a la tarda, amb l’assistència només de les aules guanyadores. 
 
 

Premis (entre les aules que arribin amb èxit al final del concurs) 
 

- Un premi al Millor Eslògan sobre la prevenció del tabaquisme, patrocinat per l’Associació 
espanyola contra el Càncer, AECC. 

 

- Dos premis a les millors Activitats de vídeo creatives sobre la prevenció del tabaquisme:  

 una estada en un alberg de Joventut (la data del gaudiment d’aquest premi es    
concretarà amb el centre guanyador)  

 un premi patrocinat pel Futbol Club Barcelona; FCB. 

- Cinc premis d’Activitats d’Esport i Salut (batejos de vela); el seu gaudiment serà el mateix 
dia 4 de juny al matí.  
 
-  Diploma individual de participació. Tot l’alumnat de les aules que hagin arribat amb èxit al 
final del concurs obtindran un diploma individual i un petit regal de reconeixement. 
 

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=148:1
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bdfa45e2-95bf-4d04-b929-0414ad42c8f0/Indicacions_penjar_activitat.pdf
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Informació per Internet 
  

 
És important que visiteu la pàgina web de Classe sense fum durant el curs. El web és on us 
informem de les novetats i on disposeu de les bases, recursos i informació sobre el tabaquisme 

 
Si voleu consultar altres activitats que s’estan portant a terme en relació al programa: 
 

 Tabac. Canal Salut.  www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut 
 Tabaquisme. Canal Salut 

 
Aquestes pàgines són del Dept. de Salut i contenen informació general i epidemiològica, 
programes d’actuació, publicacions, legislació i enllaços d’interès. 
 
Per qualsevol aclariment o suggeriment podeu adreçar-vos a la bústia del programa: 
classesensefum@gencat.cat o al telèfon 935 516 973 (Mercè Vilaseca) de la Direcció General 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament  o al 935 513 615 
(Araceli Valverde) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
Barcelona, abril de 2015 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Coordinació científica: 

 

  

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4c08f90d-0f1e-46d9-942a-d36e3241bc01/Bases_concurs_%202012_2013.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.4bb413f2ac7ae97c48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=cc7202cf431da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cc7202cf431da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
mailto:classesensefum@gencat.cat

