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Dades de participació Classe Sense Fum 2017-2018 a Catalunya
Participen en el programa
Centres Aules
Alumnes

45

139

3.804

Arriben al final amb èxit
Centres
Aules
Alumnes

31

78

2.170

El nivell d’assoliment en els darrers anys ha estat el següent (la proporció
d’aules/alumnat que arriba amb èxit al final del programa):
•
•
•
•
•

2013: 78,0%
2014 : 69,0%
2015: 61,8%
2016; 56,1%
2017; 72,7%

Els Premis
El sorteig dels premis es va fer el dia 11 de maig de 2017 a la Sala de l’Altell de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Edifici Salvany):
Sra. Marta Belmonte
Sra. Carmen Cabezas
Sr. Quim Cabra
Sra. Nuria Hortal
Sra. Anna Martín
Sr. Daniel Martinez
Sr. Guillermo Mendoza
Sra. Teresa Moragas
Sr. Jaume Larriba
Sra. Teresa López-Fando
Sra. Xènia Pascual
Sra. Clara Prades
Sra. Gloria Rodriguez
Sr. Josep M Suelves
Sra. Araceli Valverde

Agència de Salut Pública de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Connecta i Actua
Agència de Salut Pública de Barcelona
Associació Espanyola Contra el Càncer
Agència de Salut Pública de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament d’Ensenyament
PDS
Associació Espanyola Contra el Càncer
Secretaria General de Joventut
Departament d’Ensenyament
Agència de Salut Pública de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
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El sorteig de premis es va realitzar segons les bases del concurs. A cada aula que havia
arribat al final del programa li corresponia un número. Tots els números es van introduir
en una urna, a l’atzar, es van extreure els quatre números que correspondrien als 4
Premis d’Activitats d’Esport i Salut. Es van extreure, també per ordre, 4 números de
reserva.

Jurat CsF 2016-17 (11 maig 2017) ASPC

Aquest va ser el resultat del sorteig:
Premis d’Activitats d’Esport i Salut
Centre / Aula

Premi

Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan
Despí (2 ESO C)

“Bateig de Mar”
Centre Municipal de Vela de
Barcelona

Institut d'Alcarràs de Alcarràs (2 ESO C)

“Bateig de Mar”
Centre Municipal de Vela de
Barcelona

Amor de Dios de Barcelona (2 ESO A)

“Bateig de Mar”
Centre Municipal de Vela de
Barcelona

“Bateig de Mar”
Santa Teresa de Lisieux de Barcelona (2n ESO B) Centre Municipal de Vela de
Barcelona
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Premi al millor eslògan:
En relació a l’eslògan, es va fer l’elecció dels millors eslògans en dues fases:
Primerament, el jurat va escollir 3 eslògans. En una segona fase, cada membre del jurat,
va seleccionar, un eslògan entre els més votats. Després de diverses rondes de debat
es va escollir per unanimitat l’eslògan guanyador:

Categoria

Centre/ Aula

Eslògan

Premi

MILLOR
ESLÒGAN

Institut Lestonnacl'Ensenyança de Lleida
(2 ESO A)

Sigues diferent, sigues
resistent

Visita Circuit de
Catalunya de
Montmeló

Premi al millor eslògan seleccionat per jurat jove:
El grup d’alumnes que va actuar com a jurat jove en l’edició d’aquest curs va ser de
l’Institut Francisco de Goya. El procés de selecció del millor eslògan va consistir en
una fase de tria individual, posada en comú i selecció en petit grup i, posteriorment,
l’elecció del guanyador a partir del debat de tot el grup. El resultat va ser el següent:

Categoria
MILLOR
ESLÒGAN
jurat jove

Centre/ Aula
Institut Argentona de Argentona;
1 ESO C

Eslògan
Si fumes, t'esfumes

Premi
Bateig de vela al
Centre Municipal
de Vela de
Barcelona
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Premi a la millor activitat vídeo creativa:
El jurat, després de visualitzar i valorar les diferents activitats creatives proposades, va
decidir atorgar el primer premi a:

Categoria

Centre/ Aula

Activitat Creativa

Premi

MILLOR ACTIVITAT
CREATIVA

IES Garrotxa
d’Olot
(2 ESO A)

Que el fum no et posi en
joc

Estada en un alberg de
Joventut

Podeu reproduir l’activitat creativa: https://youtu.be/XcH6XNDEdlQ

Premi a la segona millor activitat vídeo creativa:
El jurat, després de visualitzar i valorar les diferents activitats creatives proposades, va
decidir després de diverses rondes de debat, atorgar el segon premi a:

Categoria
Segona MILLOR
ACTIVITAT
CREATIVA

Centre/ Aula

Activitat Creativa

Institut Olorda de
Stop bullying als
Sant Feliu de
pulmons
Llobregat
(1r ESO B)

Premi

Visita Camp Nou
Experience: Estadi del
Futbol Club Barcelona

Podeu reproduir l’activitat creativa :
https://www.youtube.com/watch?v=Ppy1sXhtqpY&feature=youtu.be

Premi de Participació:
Per haver participat en el concurs sense haver trencat el compromís de la classe, cada
alumne/a rebrà una entrada al Museu i Planetari de Cosmocaixa per a un adult
acompanyant (els menors de 16 anys no paguen entrada general).
Cada centre participant rebrà per correu postal les entrades al Cosmocaixa en un sobre
adreçat al professor/a responsable.
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Acte de Lliurament:
L’acte de lliurament de premis a les escoles guanyadores es va realitzar el dijous 8 de
Juny de 2017 a la Sala d’Actes de Cosmocaixa.

Cosmocaixa, 7 juny 2016

Vam poder gaudir de l’actuació del alumnes de l’Institut-Escola Oriol Martorell de
Barcelona que va interpretar Quartet nº13 de Pierre Max Dubois, Nobody Nows (negre
espiritual) arr.de Roger Gilet, i Irish Suite. arr.Elliot A.Del Borgo.

Cosmocaixa, 8 juny 2017
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Recordatoris del programa:
Recordem l’ús de la Guia didàctica per al Professorat per al curs 2017-2018.

L’objectiu de la guia és donar orientacions al professorat per
fer mes fàcil la seva participació en el programa “Classe
sense fum” . Explica que es un programa integrat en el
currículum i de com l’elaboració d’un eslògan o d’un vídeo
dedicat a la prevenció del tabaquisme, poden contribuir al
desenvolupament de diferents competències bàsiques de
l’etapa educativa d’ESO.
També dona orientacions de com fer que les activitats
creatives, eslògans i vídeos, inclou un apartat de preguntes
més freqüents i de recursos per seguir treballant la prevenció
del tabac
Esperem poder comptar, com sempre, amb el vostre suport i els vostres suggeriments
per tal de millorar el programa i continuar avançant en la prevenció del tabaquisme entre
els escolars.
Des de l’ Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i des del
Departament d’Ensenyament, volem agrair la participació i patrocini rebuts per part de la
Direcció General de la Joventut (Dpt. Benestar Social i Família), de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, de l’Associació Espanyola Contra el Càncer- Catalunya Contra el
Càncer, del Futbol Club Barcelona FCB i de Cosmocaixa Barcelona (Fundació La
Caixa).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, us volem agrair molt sincerament la vostra col·laboració, que ens resulta
absolutament clau per tal que aquesta activitat de prevenció del tabaquisme a Educació
Secundària, segueixi creixent.
Moltes gràcies !
La coordinació del Programa Classe sense Fum
Juny 2017
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