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El Grup de Treball Joves sense fum  de la Xarxa d’Atenció primària sense Fum s’ha esforçat per 

elaborar aquest material didàctic, en la qual han participat de forma integrada persones del mon 

sanitari, de la joventut i de la docència. Aquest material és una ajuda per als docents que vulguin 

treballar el tema de la prevenció del tabaquisme en els seus centres educatius, adreçat 

principalment a primer d’ESO dels centres educatius.  

 

Els continguts d’aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 

3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que no se’n faci un 

ús comercial i se citi la font i el document original. 

La llicència completa es pot consultar a: 

 
 

Edita: Atenció Primària sense fum.  

Autors: Grup de treball de “Joves sense Fum” de la Xarxa d’Atenció primària sense Fum. 

 

 
Assessorament i correcció lingüística: Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut.  Generalitat de 

Catalunya. 

Disseny gràfic: Edrac. S.L. 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca 

 

Primera edició: Barcelona, juny de 2013. 
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El grup de treball Joves sense fum va ser creat l’any 2010 al si del Programa atenció 

primària sense fum, (PAPSF), iniciativa promoguda per la Societat Catalana de 

Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l‘Associació Catalana d’Infermeria (ACI), 

l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i l'Agència de 

Salut Pública de Catalunya (ASPC), en col·laboració amb les SAP: Vallès Oriental, 

Barcelona Muntanya, Penedès-Garraf Nord, Baix Llobregat, Mataró Maresme ABS 

Salou, direcció general de Joventut, i la Societat Catalana pel Control i Tractament del 

Tabaquisme (SCATT). Aquest grup treballa per facilitar la disminució de la prevalença 

del consum de tabac entre els joves.  

 

Actualment, al nostre país, el tabac és la primera causa evitable de malaltia, invalidesa 

i mort prematura. 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 dels professionals de la 

docència. Atesa la proximitat dels docents amb l’alumnat, aquests esdevenen models 

exemplars que disposen de 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-li una 

bona informació contribuint a la seva sensibilització, la protecció i la prevenció als joves 

que comença a donar des dels centres educatius. 

 

L'objectiu del programa Joves sense Fum és potenciar la prevenció i el control del 

tabaquisme des dels seus orígens, amb una aproximació, tant sanitària com social, més 

pragmàtica. Una de les nostres propostes és oferir la formació necessària als docents, 

veritables transmissors de continguts i valors, per tal de potenciar aspectes individuals i 

grupals en aquest sentit. Ens agradaria poder comptar amb el vostre suport en la 

defensa d’una millor qualitat de vida per a tothom. Per això, us demanem que 

participeu en les activitats programades per a la prevenció del consum de tabac als 

centres docents.  

Presentació 
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Aquest programa és una iniciativa per a la prevenció del tabaquisme adreçat a l’alumnat 

de primer d’ESO, en els centres d’ensenyament de Catalunya. Entre els 12-13 anys, és 

l’edat més adient per fer prevenció primària del consum de tabac.  

 

Us volem afegir que aquestes activitats es podem compaginar a la perfecció amb altres 

programes com el Classe sense fum,  

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum/, on les activitats 

programades ajuden al desenvolupament de l’objectiu principal del Classe sense fum que es 

evitar l’inici i l’experimentació dels joves de primer i segon d’ESO.  

 

Algunes de les activitats proposades poden comportar la cerca a casa o vincular-la a altres 

assignatures com per exemple a informàtica. 

 

Mòdul 1: Qüestionari inicial (ordinadors)   

Mòdul 2: Imprimir material i bolígrafs        

Mòdul 3: Cerca a casa (TV o Cinema) i/o ordinadors        

Mòdul 4: Ordinador i projector      

Mòdul 5: Imprimir material i bolígrafs         

Mòdul 6: Imprimir material i bolígrafs          

Mòdul 7: Material per a realitzat vídeo o mural/ eslògan. Qüestionari final (ordinadors)   

 

Esperem que aquestes activitats impulsin l’ajuda a no iniciar el consum de tabac en la 

població de joves i, en conseqüència, millori la seva qualitat de vida. 

 

Programa Joves sense Fum 

Programa Atenció primària sense Fum  

 





Material per al Professorat 
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

    

- Aconseguir que l’alumnat faci l’autoavaluació sobre els seus coneixements i la 

seva relació amb el consum del tabac. Autoreflexió. 

- Conèixer les opinions inicials, les creences i el grau d’informació de l’alumnat.  

- Preveure en quins aspectes cal incidir més en les sessions de treball. 

• Adaptar les activitats a l’aula.  

 

CONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTS    

    

- Aprenentatge de coneixements sobre el tabaquisme. 

- Reflexió sobre les diferents opinions sobre el risc de consumir tabac. 

- Anàlisi sobre la pròpia conducta respecte del tabaquisme. 

 

• Participació debat inicial sobre les creences, les opinions i les actituds.  

 

 

 

 

 

MÒDUL 1. CONSUM DEL TABAC                                                 
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DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    

    

- Els alumnes contestaran un qüestionari inicial individual previ a la presentació de les 

diapositives, per conèixer quines són les idees prèvies i els coneixements que tenen sobre 

el tabaquisme. Són preguntes relatives a: 

- Coneixements, opinions i creences sobre el tabac i el seu consum. 

- Actitud i comportament davant del consum del tabac en l’àmbit personal i social 

(esperit crític, seguretat en un mateix, anàlisi de situacions, presa de decisions, pressió de 

grup, etc.). 

 

Aquest qüestionari pot ser online o imprès per al docent i entrat online posteriorment. 

Després de contestar el qüestionari, s’establirà un debat sobre les qüestions que s’hi ha 

plantejat (coneixements, idees, creences sobre el tabac). 

Aquestes respostes i el debat posterior oferiran al docent el punt de partida del treball: 

coneixement de les idees prèvies de l’alumnat, previsió dels aspectes en què cal incidir 

més, adaptació de les activitats proposades al grup de treball.  

MÒDUL 1. CONSUM DEL TABAC                                                
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

- Prendre decisions davant d’un problema o una situació.  

- Raonar adequadament les nostres decisions. 

- Saber argumentar amb fermesa l‘opinió o la decisió de no fumar.  

- Reconèixer la influència directa i indirecta de la pressió dels amics o del grup. 

- Reflexionar sobre les causes d’iniciació al consum del tabac. 

- Comprendre les conseqüències familiars i escolars de la iniciació al tabaquisme. 

- Determinar els tipus de pressió que es poden establir en un grup.  

- Cercar diferents maneres de dir «no» (frases, arguments, etc.). 

 

CONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTS    

- Reflexió sobre les influències socials, sobre la pròpia conducta. 

- Assoliment d’habilitats per reconèixer i refusar la pressió del grup. 

- Assoliment d’habilitats per resoldre una situació de tabaquisme passiu. 

- Previsió de moments que poden portar a la iniciació. 

 

DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    

Joc de rol  

Creació de diferents personatges (fumador, no fumador, fumador que s’està iniciant, 

fumador passiu, etc.) i recreació d’una situació en la qual es puguin trobar (festa, 

reunió d’amics, etc.). S’identificaran amb el seu personatge i donaran arguments per 

mantenir el seu criteri i defensar les seves postures. Els fumadors incitaran els no 

fumadors a provar-ho, i aquests exposaran els seus motius per no fer-ho i els 

convidaran a deixar-ho. Es farà un debat on es valoraran els arguments presentats. 

Treball en grup petit (4-6 alumnes) i grup gran (6-10 alumnes) 

 

- En iniciar l’activitat es repartirà l’alumnat en grups d’entre 4 i 6 components. A 

cada grup se li adjudicarà un dels personatges de manera aleatòria sense tenir en 

compte les seves postures personals. És un joc de rol en el qual cadascú ha de defensar 

l’opció que li toca, al marge de les seves opinions. Durant 10 minuts cada grup decidirà 

els arguments per defensar la seva postura durant la representació i rebatre els 

arguments dels altres personatges. Ompliran la graella 1 (de les activitats de l’alumnat) 

MÒDUL 2. ELS JOVES I EL TABAQUISME                                                         
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- Personatges:  

Un noi o noia que fuma des de fa temps. 

Un noi o noia que comença a fumar. 

Un noi o noia que és fumador/a passiu/iva (els seus pares són fumadors i li molesta molt 

el fum del tabac i la pudor que queda a la roba). 

Un noi o noia que no fuma i és molt contrari al consum del tabac. 

Un noi o noia que no fuma però que encara no ho té clar. 

Es pot introduir algun personatge més segons la tipologia de l’alumnat (ex fumadors, 

malalts, esportistes, etc.) 

 

- Joc de rol: un component de cada un dels grups sortirà a representar l’escena. Es 

troben en una reunió a casa d’un amic. Un/a fumador/a encén una cigarreta i un/a 

company/a li demana que no ho faci. I ... comença el debat. Per torns, els personatges 

aniran exposant els seus arguments, intentaran convèncer la resta i podran rebatre els 

arguments expressats pels altres personatges. Si ho creu oportú, el docent moderarà 

l’activitat i introduirà elements de debat.  

Els altres components del grup anotaran a la graella 2 (de les activitats de l’alumnat) les 

opinions expressades que considerin més interessants. 

 

En acabar la representació s’iniciarà un debat col·lectiu on es valoraran els arguments 

presentats, es determinarà el tipus de pressió que troben habitualment en el grup 

d’iguals (o podrien trobar) i com reaccionen, i es decidirà quina o quines són les millors 

maneres de dir no (les més efectives, les més difícils, les més contundents, etc.). 

Ompliran la graella 3 i la graella 4 (de les activitats de l’alumnat) 

 

MÒDUL 2. ELS JOVES I EL TABAQUISME                                                        
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

- Entendre el tabaquisme com una dependència amb components fisiològics i 

psicosocials. 

- Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb el consum. 

- Reconèixer alguns dels recursos emprats per la publicitat mitjançant l’observació 

de sèries de televisió i pel·lícules, i obres de teatre. Desenvolupar una actitud 

crítica envers aquests recursos. 

 - Afavorir la presa de decisions raonades sobre el propi consum mitjançant la 

reflexió sobre els valors i les actituds que transmet la publicitat. 

- Identificar la pressió del grup i de la indústria tabaquera com a factors que 

influeixen en la conducta individual. 

CONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTS    

- Aprenentatge de la història del tabaquisme. 

- Participació en el debat sobre l’hàbit de fumar. Arrelament de l’hàbit. 

- Reflexió sobre les multinacionals del tabac. El negoci.  

- Coneixement de les mesures legals 

 

MÒDUL 3. HISTÒRIA DEL TABAC                                         
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DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    

La prohibició de la publicitat sobre el tabac es va decretar a Noruega l’any 1975, a 

Finlàndia el 1978, a Nova Zelanda el 1990, a França el 1993 i a l’Estat espanyol el 

2005 (Llei 28/2005). La publicitat ha influït en el consum del tabac.  

Cal cercar, durant una setmana, pel·lícules o sèries on surtin persones que estiguin 

fumant.  

Cal veure quin tipus de publicitat del tabac es fa o està permesa (etiquetes als paquets 

de tabac, lleis de prohibició del consum de tabac, etc.).  

Cal investigar sobre el negoci de les multinacionals tabaqueres i els interessos que les 

mouen (demandes legals, etc.).  

Emplenar la graella 5 (de les activitats de l’alumnat) 

Aquesta recerca es pot dur a terme de manera individual o en parelles. L’alumnat 

respondrà a les qüestions i després s’obrirà un debat general per parlar del tema i emetre 

conclusions. 

MÒDUL 3. HISTÒRIA DEL TABAC                                        
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

- Identificar els elements components de la cigarreta de tabac (substàncies tòxiques) i 

conèixer-ne les característiques i els efectes en el cos humà. 

- Conèixer el funcionament del cervell i l’acció de la nicotina com a substància que crea 

addicció: dependència, tolerància, síndrome d’abstinència.  

- Descobrir els efectes del consum del tabac en l’organisme: toxicitat, addicció, malalties, 

mortalitat.  

- Conèixer els efectes de fumar sobre la salut i la bellesa. 

- Entendre el tabaquisme com una dependència amb components fisiològics i psicosocials. 

- Comprendre les diferències entre gaudir i necessitar. 

 

CONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTS    

- Aprenentatge dels components del tabac: nicotina, quitrans, monòxid de carboni, 

irritants, additius. 

- Coneixement dels efectes del consum del tabac en l’organisme: toxicitat, addicció, 

malalties, mortalitat. 

 

 

 

MÒDUL 4. ADDICCIÓ I COMPONENTS  DEL TABAC                                                                     
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DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    

Per iniciar l’activitat es preguntarà a l’alumnat si coneix realment quins són els 

components que formen una cigarreta, quins altres usos poden tenir aquests elements i si 

són nocius i/o tòxics. Es tracta de conèixer quins coneixements previs tenen sobre aquest 

tema. 

A continuació es passarà la presentació de diapositives Addicció i components del tabac i 

s’aniran explicant detalladament els continguts que apareixen al capítol número 4. 

Després de visionar la presentació de PowerPoint, en petits grups de 2 o 3 persones, 

l’alumnat realitzarà una activitat de recerca d’informació per Internet. Cada grup haurà 

de treballar un dels components del tabac i emplenar una taula amb les dades trobades. 

En acabar es realitzarà una posada en comú per acabar d’omplir les caselles de la taula 

amb les dades que han obtingut la resta de grups. Es comentaran els resultats amb els 

alumnes i caldrà fer-los adonar d’allò que realment es troba en una cigarreta i de com es 

manipula químicament per crear addicció en els consumidors.  

S’establirà una conversa a través de la qual tothom podrà expressar les conclusions a què 

ha arribat: si coneixia aquestes dades i de quina manera aquesta activitat han contribuït 

al fet que s’operés un canvi en el seu pensament i en les seves idees prèvies. 

 

És important destacar i fer reflexionar l’alumnat sobre la toxicitat i el perjudici per a la 

salut que comporta el consum d’aquests elements nocius. La diapositiva 15 és molt 

il·lustrativa perquè, a part d’impactar, també complementa aquesta informació. 

Per ampliar informació sobre la naturalesa addictiva de la nicotina i del seus efectes en el 

cervell es pot consultar el web següent: http://www.drogasycerebro.com/ 

 

 

MÒDUL 4. ADDICCIÓ I COMPONENTS  DEL TABAC                                                                    
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Caldrà emplenar les caselles de la graella 6, (de les activitats de l’alumnat) amb 

les dades següents: 

    

TIPUS TIPUS TIPUS TIPUS     

Pot ser una substància química, un gas, un additiu (un element aromàtic, un 

analgèsic, un antioxidant, etc.), un metall, un alcaloide, un element radioactiu, 

un àcid, etc. 

 

ON ES TROBA? ON ES TROBA? ON ES TROBA? ON ES TROBA?     

Cal anotar-hi en quin o quins indrets o productes trobem aquest component o 

quins en són els usos més habituals (per exemple, l’asfalt de les carreteres, els 

gasos nocius de la combustió en els vehicles i les fàbriques, l’insecticida, el verí, 

les piles, el plàstic, les monedes, etc.). 

 

ÉS TÒXIC? ÉS TÒXIC? ÉS TÒXIC? ÉS TÒXIC?     

Cal indagar sobre la toxicitat d’aquest component i fer-ho constar. 

 

ÉS CANCERIGEN?ÉS CANCERIGEN?ÉS CANCERIGEN?ÉS CANCERIGEN?    

En molts casos s’ha constatat que alguns d’aquests components poden ser 

cancerígens. Cal fer-ho notar. 

 

EFECTES QUE PRODUEIX EN L’ORGANISMEEFECTES QUE PRODUEIX EN L’ORGANISMEEFECTES QUE PRODUEIX EN L’ORGANISMEEFECTES QUE PRODUEIX EN L’ORGANISME    

Addicció, malalties circulatòries i coronàries, malalties respiratòries, afeccions 

cardiorespiratòries, danys pulmonars, danys funcionals i morfològics, càncer, etc. 

 

S’han escollit elements representatius de tots els components. Si es considera 

oportú, es poden canviar o se’n poden afegir més. 

 

 

MÒDUL 4. ADDICCIÓ I COMPONENTS  DEL TABAC                                                                     
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Pá
Título del documento 

 

MÒDUL 4. ADDICCIÓ I COMPONENTS  DEL TABAC                                                                     

Annex:  Resolutori de l’activitat 4. Graella 6. Components del tabacAnnex:  Resolutori de l’activitat 4. Graella 6. Components del tabacAnnex:  Resolutori de l’activitat 4. Graella 6. Components del tabacAnnex:  Resolutori de l’activitat 4. Graella 6. Components del tabac    
    
Acetona Acetona Acetona Acetona     
Ingredient principal en la pintura i removedor d'esmalt d'ungles.  
    
Àcid acètic Àcid acètic Àcid acètic Àcid acètic     
Tint i revelador del pèl.  
    
Àcid esteàric Àcid esteàric Àcid esteàric Àcid esteàric     
Cera de vela.  
    
Amoni Amoni Amoni Amoni     
L'amoni s'utilitza per cristal·litzar la nicotina, un procés similar al que es fa per 
convertir la pols de cocaïna a crack. L'amoni accelera la dispersió de la nicotina 
cristal·litzada en augmentar el ph (l'alcalinitat) del fum del tabac, la qual cosa 
modifica la composició química de la nicotina per tal que sigui més ràpidament 
absorbida per l'organisme. L'objectiu és potenciar l'efecte de la nicotina.  
    
AmoníacAmoníacAmoníacAmoníac    
Component dels productes de neteja.  
    
Arsènic Arsènic Arsènic Arsènic     
Usat en verí de rata.  
    
Benzè Benzè Benzè Benzè     
Ciment de goma.  
    
Butà Butà Butà Butà     
Combustible per a les estufes portàtils.  
    
Cacau Cacau Cacau Cacau     
El cacau conté una substància química anomenada teobromina, que potencia la dilatació 
de les vies respiratòries. Aquest efecte broncodilatador fa que el fumador respiri amb 
més profunditat de manera que les calades continguin major quantitat de fum i 
nicotina. També pot afegir mantega de cacau, ja que es pensa que disminueix l'aspror 
del fum i crea, tal com vam dir anteriorment, una experiència molt més suau al 
fumador.  
    
Cadmi Cadmi Cadmi Cadmi     
Trobat en bateries i pintura d'oli.  
    
Clorur de vinil Clorur de vinil Clorur de vinil Clorur de vinil     
Ingredient trobat en bosses de les escombraries  
 
Farciment Farciment Farciment Farciment     
Els cigarrets contenen minúsculs trossos de fulla de tabac, però la majoria del farcit 
prové de les tiges i altres deixalles del full.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàg. 19 

Página 20 Título del documento 

Fenol Fenol Fenol Fenol     
Usat en desinfectants i plàstics.  
 
Filtres Filtres Filtres Filtres     
Els filtres, fets d'acetat de cel·lulosa, retenen part del quitrà i del fum abans que 
aquests arribin als pulmons del fumador. Així mateix, també refreden el fum i el fan més 
fàcilment inhalable. Els cigarrets amb filtre i baixos en quitrà (amb forats de ventilació 
en els laterals dels filtres) van ser desenvolupats per la indústria tabaquera amb 
l'objectiu de protegir la salut dels fumadors.  
Però les evidències suggereixen que els cigarrets baixos en quitrà no impliquen que el 
fumador inhali dosis més baixes de nicotina. Sembla que els fumadors "compensen" dit 
efecte de dilució de la nicotina mitjançant la inhalació més profunda o freqüent del fum. 
Els fumadors, en agafar el cigarret, poden així mateix bloquejar amb els dits els forats de 
ventilació dels filtres, el que incrementa la quantitat de nicotina inhalada.  
 
Gas cianhídric (cianur d'hidrogen) Gas cianhídric (cianur d'hidrogen) Gas cianhídric (cianur d'hidrogen) Gas cianhídric (cianur d'hidrogen)     
El fum visible és tan sols el 5-8% del total del que es produeix en consumir cigarrets. La 
resta està compost de gasos invisibles, entre els quals s'inclou el gas cianhídric. Aquest 
gas verinós també redueix la capacitat de l'organisme per transportar oxigen. Un altre 
dels gasos invisibles, la nitrosamina, danya les cèl · lules dels teixits i pot produir tumors 
malignes. El fum dels cigarrets també conté substàncies que poden produir mutacions 
genètiques que s'han relacionat amb el càncer de pulmó.  
 
Menta Menta Menta Menta     
Sense els additius, el fum del tabac no només sap greu, sinó que és extremadament 
irritant per la gola. El mentol adorm la gola de manera que el fumador no pugui sentir 
l'efecte abrasiu del fum. D'aquesta manera, la reacció natural del cos davant d'una 
substància irritant queda anul·lada.  
 
Metà Metà Metà Metà     
Gas utilitzat com a combustible.  
 
Metanol Metanol Metanol Metanol     
Combustible per a coets.  
 
Monòxid de carboni Monòxid de carboni Monòxid de carboni Monòxid de carboni     
Tot fum de cigarrets conté monòxid de carboni, el mateix gas verinós expulsat pels tubs 
d'escapament i les fuites de gas. Aquest gas, en barrejar amb l'hemoglobina de la sang, 
obstaculitza el transport d'oxigen per l'organisme. En els fumadors empedreïts, la 
capacitat de transport d'oxigen a la sang es veu reduïda fins a un 15%.  
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Nicotina Nicotina Nicotina Nicotina     
La nicotina de les fulles de tabac és el principal ingredient addictiu dels cigarrets. Es 
diposita en els pulmons del fumador en forma d'una potent barreja de partícules i 
gasos. La nicotina és ràpidament absorbida en la sang i arriba al cervell 
aproximadament en 10 segons. És en aquest punt en el qual els receptors cerebrals 
produeixen la substància química anomenada dopamina.  
El cervell s'habitua ràpidament a rebre dosis regulars de nicotina i a patir símptomes 
d'abstinència quan aquest subministrament s'interromp. D'altra banda, la nicotina 
estimula el sistema nerviós central, incrementant el ritme cardíac i la pressió arterial, 
el que produeix un major consum d'oxigen.  

 
Niquel Niquel Niquel Niquel     
El níquel és un element que passa en l'ambient només en molt petits nivells.  
Els humans fan servir el níquel per a moltes aplicacions diferents.  
L'aplicació més comuna del níquel és l'ús com a ingredient de l'acer i altres productes 
metàl·lics. Aquest pot ser trobat en productes metàl·lics comuns com és la joieria.  
Els aliments naturalment contenen petites quantitats de níquel. La xocolata i els 
greixos són coneguts per contenir altes quantitats. El níquel és pres i aquest 
augmentarà quan la gent menja grans quantitats de vegetals procedents de sòls 
contaminats. És conegut que les plantes acumulen níquel i com a resultat la presa de 
níquel dels vegetals serà eminent. Els fumadors tenen un alt grau d'exposició al níquel 
a través dels seus pulmons. Finalment, el níquel pot ser trobat en detergents. Els 
humans poden ser exposats al níquel en respirar l'aire, beure aigua, menjar menjar o 
fumar cigarretes. El contacte de la pell amb sòl contaminat per níquel o aigua pot 
també resultar en l'exposició al níquel. En petites quantitats el níquel és essencial, 
però quan és pres en molt altes quantitats aquest pot ser perillós parell la salut 
humana. La presa d'altes quantitats de níquel tenen les següents conseqüències:  
• elevades probabilitats de desenvolupar càncer de pulmó, nas, laringe i pròstata. 
• malalties i marejos després de l'exposició al gas de níquel. 
• embòlia de pulmó. 
• errors respiratoris. 
• defectes de naixement. 
• asma i bronquitis crònica. 
• reaccions al·lèrgiques com són erupcions cutànies, principalment de les joies. 
desordres del cor. 
 
Paper Paper Paper Paper     
El tipus de paper usat com cilindre del cigarret té efectes en la força del mateix. 
Com més porós és el paper, més aire permet passar per la combustió de la cigarreta, 
el que dilueix més el fum. Aquest fet també influeix en la disminució de les 
quantitats de quitrà i nicotina que són inhalades.  
    
Piridina Piridina Piridina Piridina     
La piridina actua com un depressor del sistema nerviós central. Funciona igual que la 
nicotina per tal de potenciar els efectes addictius de fumar.  
    
Polonium Polonium Polonium Polonium     
Dosificació de la radiació, igual a 300 radiografies de pit en un any.  
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Quitrà Quitrà Quitrà Quitrà     

Substància fosca i enganxosa que s'encarrega de portar la nicotina i altres productes 
químics del tabac fins als nostres pulmons.  

El quitrà és un terme col·lectiu que s'utilitza per a milers de substàncies químiques que 
es desprenen en el fum del cigarret. Així mateix, el quitrà és la substància groguenca i 
enganxosa que taca les dents i dits dels fumadors, dipositant així mateix en els 
pulmons.  

Fumar entre 20 i 60 cigarrets diaris, ja siguin normals o baixos en quitrà, provoca una 
acumulació anual de quitrà en els pulmons propera als 500 grams. Aquesta substància 
és la responsable de la majoria de les lesions pulmonars provocades pel tabac als 
fumadors 
 

Regalèssia Regalèssia Regalèssia Regalèssia     

Igual que la xocolata i la mel, la regalèssia és un dels aromatitzants més efectius en els 
cigarrets. Segons la BAT, l'associació britànica de productors de tabac, la regalèssia 
produeix una nota de sabor dolç que reforça la qualitat final del producte.  

Aquests potenciadors qualitatius del sabor juguen un paper vital en l'emmascarament 
del mal gust del tabac de mala qualitat. La regalèssia també dilata les vies 
respiratòries, ajudant al fumador a aspirar major quantitat de fum en una sola calada.  

    
Sals d'àcids orgànics Sals d'àcids orgànics Sals d'àcids orgànics Sals d'àcids orgànics     

La nicotina de les fulles de tabac és el principal ingredient addictiu dels cigarrets. Es 
diposita en els pulmons del fumador en forma d'una potent barreja de partícules i 
gasos. La nicotina és ràpidament absorbida en la sang i arriba al cervell aproximadament 
en 10 segons. És en aquest punt en el qual els receptors cerebrals produeixen la 
substància química anomenada dopamina.  

    

Sucre Sucre Sucre Sucre     

L'additiu més comú del tabac és el sucre en les seves diferents modalitats. El sucre 
representa al voltant del 3% del pes total d'un cigarret. Quan s'encén una cigarreta, els 
sucres comencen a cremar i produeixen una substància química anomenada acetaldehid, 
que reforça l'efecte addictiu de la nicotina.  

    
ToluèToluèToluèToluè    

Solvent industrial i cola. 

 

Xocolata i mel Xocolata i mel Xocolata i mel Xocolata i mel     

Aromatitzants com la xocolata i la mel ajuden a dissimular l'amargor de la nicotina. El 
sabor dolç fa que el cigarret sigui més agradable per al fumador.  
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

- Conèixer el funcionament del nostre cos i consolidar els hàbits de cura i salut 

corporals. 

- Comprendre els efectes del consum de tabac sobre la salut i l’aspecte físic. 

CONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTS    

- Coneixement sobre les malalties lligades al consum del tabac. Efectes del tabac  

- Aprenentatge de com afecta en la salut i la qualitat de vida el no fumar. Deixar de 

fumar 

- Reflexió sobre el càncer i malalties lligades al consum del tabac. 

DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    

- Cal conèixer les malalties i indicar les diferents afeccions que pot provocar en 

l’organisme el consum del tabac. 

- Cal veure quins són els pros i els contres de fumar. 

- Es pot fer una llista de les raons per les quals no s’ha de fumar i també valorar els 

efectes positius en la salut i la qualitat de vida de les persones del fet de no fumar. 

- Es pot escriure una carta a una persona fumadora animant-la a deixar-ho (explicant 

els beneficis). Seria interessant organitzar un concurs amb les cartes escrites pels 

alumnes i publicar-ne, per exemple, la carta guanyadora en un diari o revista per fer-

ne difusió. 
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

- Ser conscient del contacte que es té amb la cigarreta i, indirectament, amb el fum. 

- Conèixer les conseqüències que produeix en l’ésser humà el fum de primera mà, 

segona mà i tercera mà. 

- Conèixer el terme «tabaquisme passiu» i expressar el que és (inhalar fum emès pels 

fumadors). 

 

CONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTS    

- Coneixement sobre el tabaquisme passiu. 

- Identificació, en el propi entorn, de situacions de tabaquisme passiu i de contaminació 

ambiental. 

- Reflexió i participació sobre la importància de la creació d’ambients lliures de fum. 

- Assoliment d’habilitats en la actuació davant el fum del tabac (fum de primera mà, 

segona mà i tercera mà). 

Es pot consultar el programa Infància Sense Fum, impulsat del Departament de Salut, 

creat per millorar la salut dels infants fills de pares fumadors. Per a més informació 

podeu consultar el web següent: Canal Salut Professionals Tabaquisme anar a Plans 

d’actuació i llavors baixar al contingut del Programa. 
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DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT 

- Es pot llegir la història de la nena que te l’avi malalt (L’avi de l’Anna) i reflexionar-hi.   

- Deixa un espai per que l’alumnat parli del seu entorn fumador o no fumador, que porti 

a la reflexió, on parlin del fumador passiu, dels familiars fumadors, i les persones lliures de 

fum. Cal debatre sobre les situacions diàries d’exposició al fum ambiental del tabac i 

cercar solucions per evitar-ho. Es pot recollir informació sobre el projecte “Infància sense 

fum”. 

- Es poden investigar els motius pels quals hi ha persones que fumen. Per exemple, n’hi 

ha que volen fumar, però n’hi ha d’altres que afirmen que no ho poden deixar.  

Emplenar la graella 7 i 8 (de les activitats de l’alumnat) 
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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

- Fomentar l’esperit crític i els estils de vida saludables. 

- Desenvolupar actituds i hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comunitària. 

CONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTSCONTINGUTS    

- Reflexió final sobre els aprenentatges obtinguts.  

- Prevenció. Informació.  

DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    

Totes les classes participants hauran d'elaborar un eslògan sobre la prevenció del 

tabaquisme. L'eslògan consistirà en una frase representada gràficament que animi els 

adolescents a no fumar.  

Classe sense fum és un concurs pensat per estimular la prevenció del tabaquisme entre els 

alumnes de 12 a 14 anys. El concurs es fa a 19 països europeus. A l’Estat espanyol, a més 

de Catalunya, hi participen sis comunitats autònomes més, una província i tres ciutats 

(Clase sin humo). L'avaluació d’aquesta competició des de l'any 1997 ha demostrat la seva 

efectivitat per prevenir l'inici del tabaquisme. 

 Si participeu en aquest concurs es premiarà la classe amb el millor eslògan d’entre tots els 

participants. 

Per a informació podeu consultar el web: 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum/ 
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Si no participeu, cada grup presentarà el seu treball i n’explicarà el contingut a la resta de 

companys de la classe. 

Aquests eslògans i/o cartells es podran penjar a l’Institut per conscienciar tota la comunitat 

educativa sobre la prevenció i el control del consum del tabac. Cal cercar eslògans que facin pensar 

i reflexionar. 

 - S’ha de respondre el qüestionari final (online), per saber quina incidència han tingut les 

sessions de treball de l’alumnat pel que fa al seu comportament i els seus coneixements, per tal 

de debatre les respostes. 
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ACTIVITAT 1. CONSUM DEL TABAC                

QÜESTIONARI INICIAL  
 
(Es un exemple. El qüestionari online pot variar respecte a aquest) 
 
Emplenar qüestionari online/imprès el mateix dia de l’activitat o abans. Es pot entrar online 
posteriorment. 
 

   
GRAELLA 1: Qüestionari inicial 

 
 

PART A (creences i coneixements sobre el tabac i el seu consum) SÍ NO NO HO SÉ  
SEGUR 

El tabac és tan perillós com altres drogues.       
El fum del tabac només perjudica ales persones que fumen.       
Les persones que fumen són més atractives.       
El tabac crea dependència.       
Fumar ens fa que ens sentim més adults.       
fumen els teus companys?       
Si fumes, et relaciones amb altre gent.       
Fumar és «“guai»”?       
L’hàbit de fumar pot produir algunes malalties i provocar la mort.       
Creus que és menys perjudicial el tabac de “liar" és menys perjudicial”?       
És perjudicial inhalar el fum ambiental de tabac és perjudicial.       

PART B (actitud i comportament davant del consum del tabac a ni-
vell de l’àmbit personal i social) 

SÍ NO NO HO SÉ  
SEGUR 

Has fumat alguna vegada?       
Has fumat en la darrera setmana?       
Has fumat en el darrer mes?       
Creus que pots deixar-ho quan vulguis?       
Els teus pares fumen?       
Els teus germans fumen?       
Alguna vegada t’has sentit pressionat/ada per fumar?       
Has fumat quan t’han pressionat?       
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Si fumes alguna vegada: Per quin motiu vas començar a fumar? (pots marcar més d’una opció) 
M’AJUDA A  

RELACIONAR-ME 

M’AGRADA HO FAN ELS 

MEUS AMICS 

EM FA  

SENTIR ADULT 

ELS  

PARES 

FUMEN 

EM DÓNA SEGU-

RETAT 

ALTRES 

              

Si fumes alguna vegada: Per quin motiu deixaries de fumar? (pots marcar més d’una opció) 
JA NO  

M’AGRADA  

GAIRE 

ÉS CAR ÉS PERJUDICIAL 

PER A LA SALUT 
MOLESTA LES  

PERSONES 

DEL MEU VOLTANT 

ELS PARES 

M’HO HAN 

PROHIBIT 

ELS AMICS 

NO FUMEN 
FAIG  

PUDOR 
ALTRES 

                

Si no ets fumador/a: Quins motius tens per no fer-ho? (pots marcar més d’una opció) 
ÉS NOCIU PER 

LA SALUT 
ELS AMICS 

NO FUMEN 
PROVOCA 

MALALTIES 

I LA MORT 

ÉS 

CAR 
NO M’AGRADA EM  

MOLESTA  

EL FUM 

ÉS UNA 

DROGA  

ADDICTIVA 

HO PARLO 

AMB ELS 

PARES 

ALTRES 

                  

ACTIVITAT 1. CONSUM DEL TABAC        

 

Emplenar graella impresa per fer l’activitat (debat). 
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Es forma un grup de 4-6 persones.  

Es farà una petita representació de forma que  

Cada personatge representarà un rol diferent.  

El vostre grup triarà a un de vosaltres per que faci  

el personatge assignat. 

Prepareu arguments per defensar la postura i  

intentar convèncer la resta de companys/es.  

I també s’ha de pensar com rebatre  les posicions  

dels altres companys/es. 

Una persona  de vosaltres representarà el grup  

en el joc de rol, amb intervencions clares i 

argumentades. La resta anotareu les opinions  

expressades per tots els personatges que us semblin  

més rellevants. 

En acabar la representació, participareu tots en  

d’un debat on podreu expressar lliurement les  

vostres opinions. 

PERSONATGE:    

ARGUMENTS: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 
JOC DE ROL  

Un grup d’amics i d’amigues us reuniu a casa d’un de vosaltres per 
escoltar música i parlar de les vostres coses. De sobte, algú encén una 
cigarreta. Immediatament, la persona que hi seu al costat li demana 
que l’apagui. A partir d’aquest moment es crea una discussió entre tots 
vosaltres, ja que alguns pensen que és interessant fumar i en volen 
convèncer a la resta. En canvi, alguns de vosaltres penseu que és molt 
nociu per a la salut i els en voleu explicar els motius.   

 

Personatges:  

Un/a noi/a que és fumador/a 
des de fa temps. 

Un/a noi/a que comença a fu-
mar. 

Un/a noi/a que és fumador/a 
passiu/iva ja que els seus 
pares són fumadors (li mo-
lesta molt el fum del tabac 
i la pudor que queda a la 
roba). 

Un/a noi/a que no és fumador/
a (està molt en contra del 
consum del tabac). 

ACTIVITAT 2. ELS JOVES I EL TABAQUISME                         
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GRAELLA 2: MOTIUS PER NO FUMAR 

  
  
  
  
  

  
  
GRAELLA 3: MOTIUS PER FUMAR 

  
  
  

  
 

 

COM REACCIONEM SI ENS SENTIM SOTA PRESSIONATS/ADESÓ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................  

 GRAELLA 4: LES MILLORS MANERES DE DIR NO 

  
  

  
  
  

 

ACTIVITAT 2. ELS JOVES I EL TABAQUISME                          
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ACTIVITAT 3. HISTÒRIA DEL TABAC                            
 

PUBLICITAT 
La publicitat ha influït notablement en el consum del tabac.  

La prohibició de la publicitat del tabac es va decretar a Noruega l’any 1975, a Finlàndia 

el 1978, a Nova Zelanda el 1990, a França el 1993 i a l’Estat espanyol el 2005 (Llei 

28/2005). 

 

ACTIVITATS: 
• Cerqueu durant una setmana publicitat, pel·lícules, sèries de televisió, obres de  

  teatre, etc. on surtin persones que estiguin fumant.  

• Esbrineu quin tipus de publicitat a favor o en contra del consum del tabac es fa o 

està permesa.  

• Investigueu sobre el negoci de les multinacionals tabaqueres i els interessos que les 

mouen.  

Responeu les qüestions següents i comenteu conjuntament les vostres opinions: 

 
GRAELLA 5: Recull d’informació sobre publicitat, pel·lícules, sèries de televisió, obres de 

teatre, etc. on surtin persones que estiguin fumant.  

 

 NOM DE LA PEL·LÍCULA/SÈRIE DE TV 
PUBLICITAT 

  

DESCRIPCIÓ DEL LLOC ON SUCCEEIX L’ESCENA   

DESCRIPCIÓ DELS PERSONATGES 
(adult, jove, dona/home, infant, etc.) 

  

SITUACIÓ QUE ES REPRESENTA 
  
  

RELACIÓ AMB UNA TEMÀTICA (festa de grup, pare-
lla, aventura, risc, esport, èxit social, etc.) 

  

MISSATGE PRINCIPAL 
  

  

MISSATGE COMPLEMENTARI 
  

  

ELEMENTS SONORS (sons, tipus de música, etc.)   
SENTIMENTS/EMOCIONS  QUE PRODUEIX 
(felicitat, dubte, estrés, nerviosisme, discussió, pati-
ment, eufòria, luxe, etc.) 

  

VALORS I MODELS QUE TRANSMET 
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• Per què penseu que a les pel·lícules i sèries actuals hi surten persones fumant tot i la prohibició  

de fer publicitat del tabac? 

........................................................................................................................ 

 

• Es pot considerar publicitat indirecta? Per què? 

........................................................................................................................ 

 

• De quina manera penseu que influeix la publicitat en els hàbits i el consum de tabac de les persones? 

........................................................................................................................ 

 

• La televisió i el cinema són elements de publicitat importants.  

Quines tècniques utilitzen per fer-nos desitjar un producte que no necessitem? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

• Quins missatges han de dur obligatòriament els paquets de tabac? 

........................................................................................................................ 

 

•  Penseu que aquests missatges són efectius? Per què? 

........................................................................................................................ 

ICHA nº 1 

• Quins interessos mouen les empreses multinacionals tabaqueres? Qui més beneficien? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

•  Creieu que aquestes empreses enganyen la societat? De quina manera? 

......................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

• Sabeu si s’ha emprès alguna demanda legal contra les empreses tabaqueres? 

......................................................................................................................... 

ACTIVITAT 3. HISTÒRIA DEL TABAC                            

Responeu les qüestions següents i comenteu conjuntament les vostres opinions: 
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ACTIVITAT 4. ADDICCIÓ I COMPONENTS DEL TABAC                           
 

 

 

Feu grups de 2 o 3 companys. Cada grup ha d’escollir  un dels components 

del tabac. Cerqueu-ne les dades informatives i  empleneu els buits. 

Corresponents a la graella 6; podeu fer el mateix amb la informació de la 

resta dels grups. Comenteu els resultats. 
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DDT         

CACAU         

NÍQUEL         

BUTÀ         

FENOL         

ACETONA         

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 4. ADDICCIÓ I COMPONENTS DEL TABAC                           

COMPONENT TIPUS ON ES TROBA? ÉS TÒXIC? ÉS CANCERIGEN? EFECTES QUE PRODUEIX EN  

L’ORGANISME 

QUITRÀ 

  

          

NICOTINA           

MONÒXID DE  

CARBONI 

          

AMONÍAC           

ARSÈNIC           

POLONI-210           

NAFTALINA           

PLOM           

ÀCID CIANHÍDRIC           

GRAELLA 6: 
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ACTIVITAT 5. EFECTES DEL TABAQUISME                            
 

 

 

El tabac afecta tot l’organisme…? Com?El tabac afecta tot l’organisme…? Com?El tabac afecta tot l’organisme…? Com?El tabac afecta tot l’organisme…? Com? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què es guanya no fumant?Què es guanya no fumant?Què es guanya no fumant?Què es guanya no fumant? 

SalutSalutSalutSalut: . Prevenir malalties com:  

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Qualitat de vidaQualitat de vidaQualitat de vidaQualitat de vida:  

Respirar ...................... 

Estar en més en  forma i millorar el rendiment ............... 

Millorar l’alè, els sentits del ........... i ............. 

Reduir la tos, els refredats, el mal de cap, els ofecs 

Tenir les dents més ............... 
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Alguna persona que estimes és fumadora? Has pensat com milloraria la 

seva qualitat de vida sinó fumés? Escriu-li una carta. Anima-la a deixar-

ho. Tu pots ajudar qui estimes!  

ACTIVITAT 5. Escriure una carta  
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ACTIVITAT 6. ACCIÓ DEL TABAQUISME                                  
 

 

Llegiu aquest text i comenteu-lo. 

 

 

L’AVI DE L’ANNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Feu grups de 4-5 persones. Cerqueu a familiars que estan o han estat 

malalts per al tema causa del tabac. Pregunteu a persones fumadores per què 

ho fumen i anoteu els motius que us donen. Cerqueu, entre tots 

conjuntament, raons per fer-los canviar d’opinió. 

- Recolliu informació de la classe per conèixer la relació de l’alumnat amb 

l’exposició al fum ambiental de tabac. Traieu-ne el percentatge de cada 

situació que es dóna entre l’alumnat de la vostra classe. Graella 7 

  

Avui ha estat un dia trist. L’avi de la meva millor amiga, l‘Anna, està malalt. 

Ha treballat en un restaurant durant més de vint anys. Tota la vida ha estat 

entregat a una feina que li ha anat prenent la salut. Té una malaltia 

pulmonar. La seva aparició ha estat així, de sobte, sense avisar.  

En aquell restaurant no s’hi podia respirar. Hi fumava tothom! Sort que ara, 

amb la nova Llei, ja no s’hi pot fumar més. Ara sí, que s’hi està bé. 

La qüestió es que ell, l’avi de l’Anna, encara fuma...  
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Comenteu els resultats obtinguts. 

GRAELLA 7: Resultats de la investigació de l’exposició 

 

 

SITUACIÓ NOMBRE D’ALUMNES PERCENTATGE 

CLASSE 

Fumador/a habitual 
  

  

  

Fumador/a esporàdic/a 
  

  

  

Fumador/a passiu/iva amb amics o amigues fumadores 
  

  

  

Fumador/a passiu/iva amb familiars que fumen a casa 

o al cotxe. 

  

  

  

Ningú fuma a casa ni al cotxe, ni @nc amics fumadors. 

  

  

  

GRAELLA 8: Mesures per evitar l’exposició al fum ambiental de tabac 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTIVITAT 6. ACCIÓ DEL TABAQUISME                                  
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ACTIVITAT 7. PREVENCIÓ DEL TABAQUISME                                             

- Dissenyeu un eslògan sobre la prevenció del tabaquisme. Si la vostra classe 

hi participa el podreu presentar al concurs “Classe sense fum”. 

- Elaboreu un mural amb els beneficis per a la salut i la qualitat de vida de 

les persones no fumadores. 

- Aprofiteu per decorar el centre amb els vostres treballs i conscienciar els 

vostres companys. 
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ACTIVITAT 7. PREVENCIÓ DEL TABAQUISME                                          

Elaboreu un eslògan en aquesta pàgina 
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Qüestionari final                                   

Responeu el qüestionari on-line i/o imprès. Podeu entrar-lo online desprès. 

GRAELLA 9: Exemple de qüestionari final (El qüestionari online pot variar respecte a 

aquest) comenteu les vostres opinions. 

  SÍ NO 
NO HO SÉ 
SEGUR 

Penses que el tabac és una droga perjudicial per a la salut?       

Creus que perjudica els no fumadors? 
  

  
    

El consum del tabac i el seu fum;  originen malalties greus en 
les persones i, fins i tot, la mort en les persones? 

      

El consum del tabac influeix negativament en el rendiment  es-
portiu? 

      

Creus que si no fumes tens una millor qualitat de vida?       

El tabac enganxa? 
  

  
    

Es pot dir NO al tabac i conservar les amistats? 
  

  
    

Sabràs dir NO al tabac en qualsevol situació? 
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Página 27 Título 
del documento 

Adreçades a joves 
 

“El tabac al descobert” de la Diputació de Barcelona  

 

El pep.info (per a joves a partir dels 14 anysper a joves a partir dels 14 anysper a joves a partir dels 14 anysper a joves a partir dels 14 anys) 

 
 
Adreçades al professorat   
 
Catalunya 
 

Departament d’Ensenyament  
Programa Classe sense fum  
Edu3.cat fitxa tabac 

Edu3.cat fitxa Dia sense fum 

 

Agència de Salut Pública de Catalunya  
Plans d’actuació 
Connecta amb els teus fills 
El tabac ben lluny 
laclara.info/ 

 
Agència de Salut Pública de Barcelona   
 

Direcció General de Joventut   
www.jove.cat (anar a l’apartat Salut, drogues i addiccions, tabac) 
 
Associació Espanyola contra el Càncer   
 

Fundació Oncolliga Girona   
 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona   
 
 

 
Estat espanyol 
 

Ministeri d’Educació (El tabaco al descubierto)   
 
Ministeri de Sanitat i Consum   
 
Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme   
 
Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (Sedet)   
 

 Referències 

http://eltabacaldescobert.diba.cat/
http://www.elpep.info/el-tabac/
http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum
http://edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=42027
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=42027
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/tabaquisme/documents/arxius/classe_sense_fum_mm2012.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/t/tabac/documents/arxius/tabaccat.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/recursos/protocols_i_recomanacions/20_tabac/documents/tbcescguia.pdf
http://laclara.info/
http://www.aspb.cat/quefem/escoles/pase.htm
http://jovecat.gencat.cat/ca/
http://www.aecc.es/SobreElCancer/Prevencion/Tabaco/Paginas/Informaciontabaco.aspx
http://www.oncolligagirona.cat/index.php/educacio/tabac
http://www.farmaceuticonline.com/ca/familia/652-tabaco-y-salud
http://www.ite.educacion.es/index.php?option=com_catalogacion&controller=pagina_informacion_didactica&id_ficha=197&id_uo=1
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/home.htm
http://www.cnpt.es/
http://www.sedet.es/webcms/index.php
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Página 28 

Organismes internacionals  
 
Organització Mundial de la Salut / OMS (en castellà)   
 

Centers for Disease Control and Prevention (en castellà)   
 

Campaign for Tobacco-Free Kids (en castellà)   
 
 

Altres Referències  
 

Prevenció de les Addiccions a Substàncies a l’Escola (Programa PASE.bcn) Guia per a educadors. 

Servei de Promoció de la Salut. Agència de Salut  Pública de Barcelona, 2011. 

 

Guia didàc*ca. El Tabac Ben Lluny. Programa d’Educació per a la Salut i l’Escola del 

Departament d’Ensenyament i la Direcció general de Salut Pública del Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. 2001. 

 

Ins*tut Municipal de Salut Pública, Ajuntament  de Barcelona. La festa (DVD), Barcelona,1998. 

 

 
Altres consums de tabac i drogues  
 

EDPAC (educació per l’acció crí*ca) 

 

Creu Roja Joventut 

 

Energy Control 

Autoria i col·laboracions 

http://www.who.int/topics/tobacco/es/index.html
http://www.cdc.gov/spanish/prevencion/tabaquismo.html
http://global.tobaccofreekids.org/es
http://www.edpac.cat/
http://www.creurojajoventut.org/index.asp
http://energycontrol.org/
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