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Objectius 

• El programa pretén estimular mitjançant un concurs:
1. la prevenció de la iniciació al tabaquisme entre els 
alumnes
2. incidir sobre aquells alumnes, que ja l’han provat 
alguna vegada, per evitar que passin d’experimentadors 
a fumadors habituals. 

Reforça:
• el caràcter voluntari de la decisió
• el compromís de tot el grup
• la confiança en nosaltres mateixos i en les altres persones
• la recompensa-premi com a estímul 
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Des de 1997 a Barcelona  i des de 2004 a tot Catalunya es ve 
promovent en l’àmbit educatiu de Primer i Segon d’ESO, el programa 

“Classe sense fum”, que s’emmarca en una iniciativa europea, 
l’Smoke-free Class”.
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Marc de referència

Fins a un màxim de 22 països 
han participar, des de la seva 
primera edició en 1989. Entre 

ells: Bèlgica, Estònia
Finlàndia, Alemanya

Islàndia, Itàlia
Luxemburg, Països Baixos
Polònia, Portugal, Espanya

Suïssa, Regne Unit



Font: Wiborg G, Hanewinkel R  Preventive Medicine 35, 241-249 (2002)
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• La seva efectivitat ha estat demostrada retardant l’inici i evitant el consum 
de tabac entre un 5-10% dels casos. 

% de no fumadors a l’inici, i que han fumat en les 4 darreres setmanes

Marc (evidència científica )



Materials del programa

Carpeta del docent 
(la rebrà en paper)
– Calendari 2014-2015

– 30 Compromisos per a 
l’alumnat
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Díptic



Pòster

Objectius i marc  Materials i Web Fases del Programa Annexos



Objectius i marc  Materials i Web Fases del Programa Annexos

Bases Recursos



Objectius i marc  Materials i Web Fases del Programa Annexos

Calendari
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Compromís ha de ser des del 3 de novembre de 2014 al 30 d’abril de 2015
Es pot mostrar a la família i el guardarà el professor/a responsable del grup

Compromís per a l’alumnat



www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum
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Dades d’edicions anteriors
Activitats creatives 
Fulls informatius



www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum
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Informació del 
programa

Preinscripció
Informació de 

l’aplicatiu 
(properament)

Materials del 
programa

Dades de 
tabaquisme en 

Catalunya



Fases del Programa

Fase 1: inici
– 1.1 Sol·licitud de preinscripció
– 1.2 Inscripció, compromís de la classe

Fase 2: implementació
– 2.1 Seguiment
– 2.2 Eslògan i/o activitat  vídeo creativa

Fase 3: tancament
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1.1 Sol·licitud de preinscripció
Anar a la pàgina www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum i clicar 
a “sol·licitud” allà us apareixerà el següent qüestionari, que heu d’emplenar: 

Una vegada rebem  la sol·licitud: 
1.Us enviem el material del programa
2.Us donem d’alta a l’aplicatiu

Dades
Del docent: nom, cognoms, NIF i correu xtec                        
            Del centre educatiu: nom, telèfon i municipi              
                          De la classe: nom i nombre d’alumnes
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file:///D:/tona/curs 2014-2015/classe sense fum/gid=0


Manual de l’usuari  per gestionar 
l’aplicació del Programa

Es rep un correu electrònic de resposta amb l’enllaç a l’aplicació del 
programa  http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=SENSE_FUM
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1.2 Inscripció, compromís

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=148:LOGIN:3647766919753078:::::


2.1 Seguiment (dates)
• 1r seguiment: inici del programa- abans de Nadal
• 2n seguiment: després de Nadal- finals de febrer
• 3r seguiment: de principis de març-primers d’abril
• 4r seguiment: després de Setmana Santa-al final 
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      Inici del programa:
o Explicació contingut i condicions de l’eslògan i/o act. vídeo creativa 
a la classe  Els grups hauran de realitzar una de les dues activitats 
tot i que, opcionalment, també poden desenvolupar ambdues.
o Organització de l’elaboració de l’activitat o activitats.
o Elaboració de l’activitat/s escollida/des. 
Durant el programa:
 Posada en comú de l’eslògan i/o act. creativa 
 Selecció del l’eslògan i/o act. creativa representatiu de l’aula.
Final del programa:
 Preparatius finals de l’eslògan i/o act. vídeo creativa

2.2 Eslògan i/o Act. vídeo creativa 
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Frase o raonament sobre un aspecte de la prevenció 
del tabaquisme.

Imatge digital en format .jpg o  .pdf  que ha 
d’acompanyar la frase. Annexar fitxer a la pestanya de 
l'eslògan a l’aplicatiu). 

Treball: tutories.

1 eslògan per aula.
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2.2 Eslògan
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2.2 Eslògan

La data límit per introduir l’eslògan a  l’aplicació és el 4 de maig



Si s’escull l’opció d’una activitat vídeo creativa, aquesta haurà de
ser en format vídeo, d’una durada inferior a 90 segons,  que tingui 

un títol i que sigui el resultat d’un esforç col·lectiu del grup.

En cas d’incloure banda sonora, aquesta ha de ser lliure de drets o comptar amb 
una autorització explícita de qui en tingui els drets per a la seva utilització 
en el curt presentat.

En el vídeo no poden aparèixer persones consumint tabac (si hi ha alguna forma 
de consum de tabac, ha de ser simulada). 

La data límit per introduir l’activitat a  l’aplicació és el 27 de març
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2.2 Activitat vídeo creativa 



3. Tancament: Sorteig dels Premis

    Les aules que hagin complert tots els requisits: 
• Compliment del compromís i la seva justificació en el 

seguiment.
• Presentació de l’act.creativa  abans del 27 de març i/o 

l’eslògan abans del 4 de maig. 

participaran en el sorteig de premis que es farà al voltant del 15 
de maig de 2015
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3. Tancament
Tots els alumnes que arribin al final rebran:

– Un arxiu del diploma del concurs i
– Un premi per la participació
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Premi a la participació 2014
 1 entrada al museu CosmoCaixa



Adjudicat per un jurat;
Un premi patrocinat per l’Associació 
Espanyola contra el Càncer

Premis

Premi al millor Eslògan

Categories

Dos premis a la millor 
Activitat Vídeo creativa

Adjudicat per un jurat;
Una estada en un alberg  de Joventut 

Adjudicat per un jurat;
Un premi patrocinat pel FCB
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3. Tancament: Premis  

Cinc premis d’Activitats 
d’Esport i Salut Per sorteig, 

Cinc Batejos de vela, per tota l’aula 



• Les aules guanyadores seran convocades 
formalment a l’acte de lliurament dels premis 
previst per a la primera setmana de juny de 
2015  a Barcelona. 

• Es requerirà l’assistència de les aules 
guanyadores.
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3. Tancament: Lliurament dels premis



1. Materials del programa. De la carpeta del docent 
desapareix el díptic, pòster (el full per personalitzar 
Compromís de la classe), les bases del concurs i els 
recursos. Tots estan disponibles online al web del 
programa

2. Activitat vídeo creativa. La durada ha de ser inferior 
a 90 segons i la data límit per introduir l’activitat a  
l’aplicació és el 27 de març

3. Eslògan.  La data límit per introduir l’eslògan a  
l’aplicació és el 4 de maig
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Novetats del programa



4. Premis. 
•  Un premi al Millor Eslògan (patrocinat per l’AECC).
•  Dos premis a les millors Act. Vídeo Creatives (una estada en un 

alberg de Joventut i un premi patrocinat pel FCB) 
•  Cinc premis d’Activitats d’Esport i Salut (batejos de vela)
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Novetats del programa



 Calendari
Sol·licitud de preinscripció abans 24 d’octubre 2014

Inscripció, compromís classe abans 28 novembre 2014

Activitat vídeo creativa 
Seguiment; eslògan i/o

abans del 27 de març
abans 6 maig 2015

Compromís de l’alumne/seguiment des del 3 nov-30 abril 2015

Lliurament de premis 1a. setmana juny 2015
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 Contactes del Programa
classesensefum@gencat.cat

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
del Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)
Tel. 934 006 900 (ext. 6973)

Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut 
(Generalitat de Catalunya) 
Tel. 935 513 900 (ext. 3615)

Agència de Salut Pública de Barcelona
Escoles de Barcelona ciutat
Tel. 932 027 732
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Gaudiment de premis: 
rocòdrom i bateig de vela
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Millor eslògan 2010

Institut Pere Ribot / 2 ESO A  de 
Vilassar de Mar

“Fumar embruta 
els teus somnis “
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Millor eslògan 2011

Institut Martí l'Humà, 
1r ESO A de Montblanc



Millor eslògan 2012
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Millor eslògan 2013

Institut Abat Oliba, 
2n ESO C, de  Ripoll

“Nosaltres?  
passem del fum”
Institut Almatà, 
2 ESO B  de Balaguer 

“Fàcil d'entrar, 
difícil de sortir” 



Millor act. creativa 2012
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Millor act. creativa 2013

Institut Montsacopa, 2n ESO A, 
d‘Olot  

Institut Manuel de Pedrolo, 1 ESO B de 
Tàrrega 

“No et fumis la 
vida enlaire” 

“No besis fum, 
encén petons! “ 
(Audiovisual)



Institut El Til·ler 2n ESOB 
Les Franqueses del Vallès 

Millor eslògan 
CSF 2014

Fumar és un vici, així que trenca el malefici

Institut Joan Roig de Tarragona  (2n 
d’ESO A) 
No fumis

Millor activitat creativa 
CSF 2014 



Acte de Lliurament de premis 
Cosmocaixa 2014
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Classe sense Fum
Evolució nombre d’aules
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