Bases del concurs 2017-2018

1.

El concurs s’adreça als nois i les noies de 1r i 2n d’ESO
dels centres educatius de Catalunya. S’integra dins del programa “Classe sense fum“ (Smokefree Class) en el qual
participen grups de centres docents de l’Estat espanyol i
d’altres països de la Unió Europea. Un mateix grup no pot
participar en el programa dos anys seguits. El desenvolupament del programa ha de tenir en compte les indicacions
recollides en la guia didàctica per al professorat.

2.

Cada grup participant ha de tenir un professor o professora responsable que faci de persona de contacte i de suport
a l‘alumnat al llarg del concurs. Al web www.xtec.
gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/classe-sense-fum
trobareu el formulari Sol·licitud de preinscripció del
concurs. La sol·licitud (dades del centre docent, dades del
proofessorat, nombre de grups i d’alumnes participants)
s'ha d’emplenar abans del 31 d’octubre de 2017.

3.

Després d’haver enviat la sol·licitud, es rep un correu de
resposta amb l’enllaç a l’aplicació del Programa que permet fer la inscripció del grup i el seguiment. La inscripció
s’ha de fer abans del 30 de novembre de 2017. Per dur-la
a terme cal disposar de les dades dels alumnes integrants
del grup (nom, cognoms i data de naixement) i també cal
indicar si han consumit tabac. Aquesta inscripció es pot
imprimir i és el compromís de la classe.

4.

Cada un dels alumnes participants en el concurs ha de signar un full de compromís individual segons el qual s’ha
de mantenir sense fumar al llarg de tot el Programa,
que finalitza el 30 d’abril de 2018. Els alumnes han de
mostrar el full de compromís als seus pares o tutors amb
la finali-tat d’informar-los que participa activament en el
concurs. Aquest document ha de quedar a càrrec del
professor res-ponsable del grup.

5.

El professor responsable ha de fer un seguiment del compliment del compromís del grup mitjançant la utilització de
la pestanya Seguiment de l’aplicació. Si al llarg del Programa algun alumne fuma, el grup ha de valorar la situació i
ha d’intentar mantenir el compromís de la classe. En cas
que això no sigui possible, el professor responsable ha de
decidir si la persona que ha fumat ha d’abandonar el concurs. Si ho creu convenient, pot consultar amb l’organització els seus dubtes sobre aquesta situació. Un grup ha
d’abandonar el concurs quan més del 10% de l‘alumnat
ha trencat el compromís de no fumar. Els organitzadors del
Programa, en qualsevol moment, poden fer una verificació
de les declaracions de l’alumnat a través d’una prova amb
l’aire espirat.
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6.

Els requisits per arribar amb èxit al final del Programa són:
a) Que l’alumnat mantingui el compromís de no fumar.
b) Que el professorat empleni l’apartat Seguiments.
c) Que el grup faci almenys una de les dues activitats següents: l’elaboració d’un eslògan amb imatge o la realització d’una activitat de vídeo creativa, aquestes actuacions han d’estar relacionades amb algun aspecte de
prevenció del tabaquisme.
Si s’escull l’elaboració d’un eslògan, aquest ha de consistir
en una frase i ha d’anar acompanyat d’una imatge (dibuix
o fotografia) que caldrà introduir a l’aplicació del Programa
en format JPG o PDF.
Si l’opció que s’escull és la realització d’una activitat de vídeo creativa, aquesta haurà de ser en format vídeo, d’una
durada inferior a 90 segons; haurà de tenir un títol i ser 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. L’organització
no assumeix les responsabilitats que es derivin d’un ús no
autoritzat de materials sotmesos a drets d’autor. Recomanem, així mateix, la utilització de materials registrats sota
llicències lliures. Una altra opció és la utilització de música
creada específicament per a l’ocasió. En el vídeo, no hi poden aparèixer persones consumint tabac (si hi ha alguna
forma de consum de tabac, ha de ser simulada).
Qualsevol activitat enviada, es pot retirar si el jurat valora
que trenca els valors democràtics.

7.

La data límit per introduir l’activitat de vídeo creativa a
l’aplicació del Programa i la informació del seguiment
i l’eslògan és el 30 d'abril de 2018.

8.

Opcionalment, els grups que vulguin aprofundir en el desenvolupament del Programa podran també realitzar activitats educatives complementàries. Al web del Programa, a partir de l’octubre, hi haurà publicada una proposta
de diverses activitats.

Barcelona, juliol de 2017

9.

Els grups que, dins del termini establert, hagin acomplert
tots els requisits (mantenir el compromís de no fumar,
emplenar els espais de seguiment i elaborar l’eslògan i/o
l‘activitat de vídeo creativa) participaran en el sorteig dels
premis. Un jurat farà una selecció de les activitats presentades i concedirà dos Premis a les Millors Activitats de
Vídeo Creatives (consistents en l’estada en un alberg
de Joventut i un premi patrocinat pel FCB) i un Premi
al Millor Eslògan (patrocinat per l’Associació Espanyola
contra el Càncer). A part, per sorteig, es concediran 4
Premis d’Activitats d’Esport i Salut (bateig de vela), activitats de les quals es gaudirà preferentment el mateix dia
de l’acte de lliurament de premis. Un jurat de joves farà una
selecció i concedirà un premi al millor eslògan consistent en
un bateig de vela.

10.

L’alumnat i el professorat dels grups que hagin arribat amb
èxit al final del Programa rebran un Premi de Participació.

11.

Els grups guanyadors seran convocats formalment a l’acte
de lliurament dels premis, previst per a la primera setmana de juny de 2018 a Barcelona. Hi assistirà la totalitat
d’alumnes dels grups guanyadors i, en cas que no sigui
possible, una comissió de representació.

12.

Cada participant, o el seu representant legal, reconeix el
dret de les institucions organitzadores a utilitzar els diferents materials sorgits del concurs per a finalitats de caire
educatiu, i sense ànim de lucre, i les autoritza a fer-ne ús.
Les institucions organitzadores sempre han de fer constar
la procedència del material utilitzat.

