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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).
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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.»
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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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