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SESSIÓ 2 ESO - 1: CONCURS CLASSE SENSE FUM. 
 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L’activitat bàsica d’aquesta sessió consisteix en engrescar i convidar a l’alumnat a participar en el concurs europeu 
‘CLASSE SENSE FUM’, activitat que ha mostrat la seva eficàcia en retardar l’inici del consum de tabac, un 
objectiu bàsic del nostre programa. És un concurs dirigit a l’alumnat de primer i segon d’ESO i que el programa 
ITACA incorpora i adapta en el conjunt d’activitats. en aquest concurs l’aula en el seu conjunt es compromet a 
mantenir-se sense fumar durant al menys els 6 mesos que dura el concurs. Per aconseguir aquest compromís 
s’ha d’engrescar a l’alumnat i fer-ne un seguiment del procés, per poder capgirar les dificultats que puguin anar 
sorgint. Per aquesta raó es recomana que sigui una activitat dirigida des de la tutoria, però també és possible fer-la 
amb un professorat motivat i amb capacitat d’engrescar i manejar al grup. 
A 1r d’ESO la sessió ‘estils de vida i salut’ és la que justifica i llança el repte a l’alumnat per comprometre’s amb el 
concurs. A 2n d’ESO utilitzem aquesta sessió per treballar el compromís de no fumar. Plantejar i discutir la 
participació o no, dona joc a desenvolupar altres aspectes de maneig de grup: pactar, oferir ajut, col·laboració, 
objectius comuns, adquirir un compromís en grup ... 
 
 
OBJECTIUS 
 
1.- Reconèixer un estil de vida saludable. 
2.- Aprendre a adquirir un compromís amb responsabilitat. 
3.- Aprendre a participar activament per assolir un compromís de grup. 
4.- Participar en el concurs ‘CLASSE SENSE FUM’. 
 
 
RECURSOS 
 

• Els continguts de la primera sessió de 1r d’ESO: ‘estils de vida i salut. 
• Tota la documentació del concurs CLASSE SENSE FUM, que podeu trobar a  
http://projecteitaca.org/index.php/recursos/concurs-classes-sense-fum 
• Informe pràctic de com manejar l’aula i el concurs. El podeu trobar a  
 http://projecteitaca.org/images/ARTICLES/PROFESSORS/clases_sin_humo_espana_guia_de_buen_uso_b4c.pdf 
• Pàgines d’altres llocs on es fa el concurs: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142505683313&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintar
ContenidoFinal&vest=1156329913958#areadescargas 
http://www.aspb.es/quefem/escoles/classesensefum.htm 
http://www.smokefreeclass.info/ 

 
 
ÀREES IMPLICADES:  recomanada tutoria, o qualsevol docent motivat d’altres departaments. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
 
L’alumnat de 1r ESO ja estan preparats per treballar l’oferiment de participar en el concurs. L’alumnat de 2n pot 
ser no recorda o no han treballat la relació estils de vida i salut. 

1. Breu indagació dels coneixements i actituds de l’alumnat respecte a l’estil de vida i la relació amb la salut. 

2. Resum dels aspectes relacionats amb un estil de vida saludable i les activitats que es treballen en  el 
vostre centre durant la ESO. 

3. A continuació informem que ens HAN CONVIDAD a participar en el concurs CLASSE SENSE FUM. Explicar 
breument en què consisteix. 

4. Esbrinar la relació de l’alumnat amb el consum de tabac: si no fumen, si algú ho ha provat o si algú fuma 
regularment (setmanal o diàriament). és important distingir ‘fer un cigarret o calada alguna vegada’ de ‘fumar al 
menys 1 cigarret cada setmana’ que és un esglaó superior a l’addicció. I avaluar entre tots les possibilitats de 
participar en el concurs. En el cas que hi hagi algun alumne fumador regular, valorar seriosament entre tots com 
ajudar-lo a mantenir-se sense fumar, 

5a. l’aula accepte el compromís. Seguir les instruccions del concurs: el primer pas és inscriure’s. pels següents 
podeu anar fent segons les instruccions. Podeu rebre la documentació pels compromisos individuals, tríptics per 
emportar-se a casa (concurs ‘llars sense fum’). 
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5b. l’aula no arriba a un consens per assumir el compromís. Sempre es pot posposar la decisió una setmana i 
donar marge a que el grup treballi. Alerta a qualsevol indici de que es pugui marginar a cap alumne per la 
seva relació amb el tabac. És difícil trobar el punt equilibrat entre respectar les decisions personals i  la opció més 
saludable. Sempre es pot arribar a un acord o objectiu entremig (per exemple, donar un marge d’un mes per 
aconseguir controlar el tabac i no fumar, amb l’ajut de tot el grup que anima i ....). El grup ha d’aprendre a treballar 
plegats acceptant les característiques particulars de cada component del grup, que el grup pot influir positivament 
en cada individu i que sempre es pot ajudar als demés. També hi ha recomanacions en el cas que sigui el tutor o 
tutora una persona fumadora, i seguir amb el compromís i participar en el concurs.  

6. S’acaba la sessió pactant el seguiment i propers passos a fer. És un bon moment per resumir els punts forts 
del grup i el poder que pot arribar a tenir per aconseguir objectius o ajut als membres del grup.  
 
 
OBSERVACIONS  
 
Aquesta activitat va dirigida a totes les aules de primer i segon d’ESO pel que pot ajudar fer campanya 
publicitària del concurs en el centre: penjant cartells, informant a l’associació de famílies del centre, informant als 
membres de la ‘consulta jove’ ... 

Aquesta activitat es pot veure reforçada  amb les altres sessions d’aula del programa. 

En altres comunitats el concurs ‘CLASSE SENSE FUM’ va lligat a realitzar altres activitats i un eslògan. El projecte 
ITACA ja compta amb prou activitats per assegurar que el compromís de l’aula no queda arraconat. El que sí es 
pot plantejar és la de tenir un eslògan d’aula, a mena d’identificació del compromís i voluntat del grup – aula. 

A nivell europeu, nacional i en algunes Comunitats Autonòmiques el concurs està lligat a opcions de premi. A 
ITACA també estem treballant per aconseguir premiar a nivell local aquesta activitat però considerem que el millor 
premi és la satisfacció personal d’adquirir un compromís i  d’aconseguir-lo mantenir en grup (a part de la salut). 
 
 
RESUM LLISTA D’ESTILS DE VIDA  posant prioritats 
 

1) No començar a fumar. 

2) Dieta equilibrada i variada amb prou verdures, fruites i poques grasses. 

3) Exercici físic regular. 

4) I (més discutible l’ordre entre els tres següents) :  
a. Aprendre: adquirir coneixements per entendre i poder prendre decisions 
b. Utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals 
c. Reduir – reutilitzar – reciclar 

 
LA PROPOSTA QUE HEM DE RECOLÇAR ÉS LA DE NO COMENÇAR A FUMAR per les següents raons: 

 
1.- la majoria (99% ) no fuma, així que no han de ‘canviar’. l’esforç és mantenir-se com estan ara. 
2.- és el factor amb més impacte per a la salut. 
3.- en el cas que hi hagi algun  alumne del grup que ja fuma, la decisió del grup és ajudar-lo a que es 
mantingui sense fumar, pel que potenciem el treball de grup. la pressió del grup és l’element més 
important per ajudar al jovenet que fuma. 
4.- és una activitat que ha mostrat la seva eficàcia. 
5.- és un element per treballar la cohesió del grup i de fàcil seguiment a la tutoria. 
6.- un molt bon exercici per aprendre a mantenir un compromís i ajudar-se per aconseguir-ho. 
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  Classe sense fum  

És un concurs de prevenció del tabaquisme dirigit als escolars de 1er i 2on d’ESO.
Aquest concurs està emmarcat dins la 
darrera edició varen participar dotze països.
La seva efectivitat per prevenir l’ inici del consum de tabac està avalada per nombrosos 
estudis. 
Classe sense fum es basa en el 
mantenir-se sense fumar durant 6 mesos seguits al llarg del curs escolar.

  
  
  
  
  
  
  
  

  És el primer any que s’organitza aquest concurs en el nostre entorn i es 
el programa Itaca, com una intervenció més. Es coordina amb la resta d’activitats 
d’aula i compta amb la participació de les famílies per afavorir aquesta coherència  a 
l’entorn proper al alumnat.  
Classe sense fum pretén reforçar el caràcter voluntari de no fumar, el comp
grup, la confiança amb ells mateixos i amb nosaltres i la responsabilitat individual i 
col·lectiva. 

  
  
  
  
  

  Com es pot participar?
Tots els escolars de la classe amb el seu docent prenen la decisió de comprometre 
individual i conjuntament, a no fumar des de 
docent tutor d’aula sol·licita la participació (pas 1), i l’alumnat signa el seu compromís 
de no fumar (pas 2 i 3)i informa als seus pares. El tutor responsable d’aula 
positivament durant el curs la decisió de no fumar.

  
  
  
  
  
  

  Està previst premiar la participació però evitant que sigui element  inicial de motivació. 
La principal motivació ha de ser el repte personal i 
accions a favor d’un futur més sa.

  

  

  Llars sense fum 
Com la versió de classe sense fum però a l’entorn familiar, lligats per un mateix 
objectiu i obrint possibilitats de col·laboració entre pares i fills.  

  
  
  
  Dates importants 

1 de desembre, termini per enviar la inscripció des de la mateixa pàgina web.
18 de desembre, termini per enviar el compromís d’aula.
20 de maig 2014, termini per enviar full de seguiment.
Període sense fumar: 1 de desembre a 3

  
  
  
  
  
  Informació i documents disponibles a 

Al formalitzar la inscripció d’aula, des de Itaca
escolar  la documentació impresa pels alumnes i tutor.
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Informació pels 
centres docents 

Curs 2013-2014 

 
 
 
 
            
            

            

És un concurs de prevenció del tabaquisme dirigit als escolars de 1er i 2on d’ESO.
Aquest concurs està emmarcat dins la Xarxa Europea de joves sense tabac i a la 
darrera edició varen participar dotze països. 
La seva efectivitat per prevenir l’ inici del consum de tabac està avalada per nombrosos 

es basa en el compromís col·lectiu de tota la classe i un docent

se sense fumar durant 6 mesos seguits al llarg del curs escolar. 

És el primer any que s’organitza aquest concurs en el nostre entorn i es fa integrat dins 

, com una intervenció més. Es coordina amb la resta d’activitats 
d’aula i compta amb la participació de les famílies per afavorir aquesta coherència  a 

pretén reforçar el caràcter voluntari de no fumar, el comp
grup, la confiança amb ells mateixos i amb nosaltres i la responsabilitat individual i 

Com es pot participar? 
Tots els escolars de la classe amb el seu docent prenen la decisió de comprometre 
individual i conjuntament, a no fumar des de desembre de 2013 fins maig de 201
docent tutor d’aula sol·licita la participació (pas 1), i l’alumnat signa el seu compromís 
de no fumar (pas 2 i 3)i informa als seus pares. El tutor responsable d’aula 
positivament durant el curs la decisió de no fumar. 
Està previst premiar la participació però evitant que sigui element  inicial de motivació. 
La principal motivació ha de ser el repte personal i col·lectiu de controlar les seves 
accions a favor d’un futur més sa. 

Com la versió de classe sense fum però a l’entorn familiar, lligats per un mateix 
objectiu i obrint possibilitats de col·laboració entre pares i fills.   

, termini per enviar la inscripció des de la mateixa pàgina web.
, termini per enviar el compromís d’aula. 
, termini per enviar full de seguiment. 

embre a 31 de maig  

Informació i documents disponibles a www.projecteitaca.org  
Al formalitzar la inscripció d’aula, des de Itaca s’enviarà al centre 
escolar  la documentació impresa pels alumnes i tutor. 
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És un concurs de prevenció del tabaquisme dirigit als escolars de 1er i 2on d’ESO. 
de joves sense tabac i a la 

La seva efectivitat per prevenir l’ inici del consum de tabac està avalada per nombrosos 

compromís col·lectiu de tota la classe i un docent, de 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

integrat dins 

, com una intervenció més. Es coordina amb la resta d’activitats 
d’aula i compta amb la participació de les famílies per afavorir aquesta coherència  a 

pretén reforçar el caràcter voluntari de no fumar, el compromís de 
grup, la confiança amb ells mateixos i amb nosaltres i la responsabilitat individual i 

  
  
  
  
  

  

Tots els escolars de la classe amb el seu docent prenen la decisió de comprometre –se, 
de 2014. El/la 

docent tutor d’aula sol·licita la participació (pas 1), i l’alumnat signa el seu compromís 
de no fumar (pas 2 i 3)i informa als seus pares. El tutor responsable d’aula reforçarà 

  
  
  
  
  
  
  

Està previst premiar la participació però evitant que sigui element  inicial de motivació. 
col·lectiu de controlar les seves 

  
  
  

Com la versió de classe sense fum però a l’entorn familiar, lligats per un mateix 

  
  
  
  

, termini per enviar la inscripció des de la mateixa pàgina web. 
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 BASES DEL CONCURS “CLASSE SENSE FUM”
 
 
 
 
  
 

1 
Pot participar tot l’alumnat de 1er i 2on d’ESO dels centres intervenció del Programa 
ITACA. 

   

 
2 

La participació és per aules completes; és a dir, de tots els escolars i un docent, que farà 
un seguiment periòdic del compromís de la classe.

   

 
3 

El concurs “classe sense fum” forma part del programa ITACA, com activitat 
voluntària i coordinada a nivell europeu.

   

 
4 

El docent tutor d’aula  farà la 
full de compromís d’aula  

desembre (el compromís d’aula abans del 18 de 
   

 
5 

A l’alumnat se li demana signar el 
lloc com a mínim durant la durada del concurs, que mostri i expliqui  a ca seva el seu 
compromís i que els ajudi a participar en el concurs de llars sense fum. 

 

   

 

6 

Al docent se li demana que no fumi davant els menors en cap lloc, durant el temps que 
duri el concurs, fer el seguiment tutoritzat del compromís d’aula, tenir custòdia dels 
fulls de compromís individuals  i remetre la 
de 2014. 

   

 
7 

Si durant el concurs, algun escolar  fuma, la resta de la classe valorarà la situació, 
intentant mantenir el compromís de grup. Si el comportament de fumar és reiteratiu, el 
docent decidirà si considera necessari

   

 
8 

Els organitzadors del concurs podran contactar amb els centres participants per avalar el 
concurs i verificar la relació dels escolars amb el tabac, mitjançant les accions que  es 
considerin oportunes, tret de declaració

   

 

9 

Les aules que compleixin tots els requisits exigits en el desenvolupament del concurs 
participaran a nivell autonòmic, nacional i europeu en la valoració conjunta i amb 
possibilitats  de reconeixement especial del seu compromís, mitjançant les decisions 
d’un jurat designat a tal efecte en dates properes al 31 de maig, Dia Mundial sense  
Tabac. Els detalls s’indicaran oportunament.

         

 
10 

Les famílies que s’hagin adherit al concurs “llars sense fum”, també podran accedir a la 
valoració i reconeixement especial del seu esforç.  

         

 
11 

Tots els materials del concurs estaran disponibles a la pàgina web 
www.projecteitaca.org  amb les corresponents claus d’accés pel professorat (les 
famílies tenen accés lliure).  

         
  Coordinació del concurs:    Projecte ITACA      

www.projecteitaca.org   
 Adreça electrònica  projecteitaca@itaca.org
Fax 971 351895 a l’atenció d’andreu estela
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BASES DEL CONCURS “CLASSE SENSE FUM”
PROJECTE ITACA 

CURS 2013-2014 

           
Pot participar tot l’alumnat de 1er i 2on d’ESO dels centres intervenció del Programa 

La participació és per aules completes; és a dir, de tots els escolars i un docent, que farà 
un seguiment periòdic del compromís de la classe. 
El concurs “classe sense fum” forma part del programa ITACA, com activitat 
voluntària i coordinada a nivell europeu. 
El docent tutor d’aula  farà la sol·licitud de participació a la mateixa web i remetrà el 

  a l’adreça electrònica o fax indicats abans del 
compromís d’aula abans del 18 de desembre). 

A l’alumnat se li demana signar el compromís individual i d’aula,  que no fumi en cap 
lloc com a mínim durant la durada del concurs, que mostri i expliqui  a ca seva el seu 
compromís i que els ajudi a participar en el concurs de llars sense fum.  
Al docent se li demana que no fumi davant els menors en cap lloc, durant el temps que 
duri el concurs, fer el seguiment tutoritzat del compromís d’aula, tenir custòdia dels 
fulls de compromís individuals  i remetre la fitxa de seguiment  abans del 20

Si durant el concurs, algun escolar  fuma, la resta de la classe valorarà la situació, 
intentant mantenir el compromís de grup. Si el comportament de fumar és reiteratiu, el 
docent decidirà si considera necessari abandonar  el concurs. 
Els organitzadors del concurs podran contactar amb els centres participants per avalar el 
concurs i verificar la relació dels escolars amb el tabac, mitjançant les accions que  es 
considerin oportunes, tret de declaració expressa en contra dels seus pares o tutors.
Les aules que compleixin tots els requisits exigits en el desenvolupament del concurs 
participaran a nivell autonòmic, nacional i europeu en la valoració conjunta i amb 

reconeixement especial del seu compromís, mitjançant les decisions 
d’un jurat designat a tal efecte en dates properes al 31 de maig, Dia Mundial sense  
Tabac. Els detalls s’indicaran oportunament. 

           

Les famílies que s’hagin adherit al concurs “llars sense fum”, també podran accedir a la 
valoració i reconeixement especial del seu esforç.   

           

Tots els materials del concurs estaran disponibles a la pàgina web 
amb les corresponents claus d’accés pel professorat (les 

 
           

Coordinació del concurs:    Projecte ITACA      

projecteitaca@itaca.org 
Fax 971 351895 a l’atenció d’andreu estela 
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BASES DEL CONCURS “CLASSE SENSE FUM”  
 
 
 
 

     
Pot participar tot l’alumnat de 1er i 2on d’ESO dels centres intervenció del Programa   

  

La participació és per aules completes; és a dir, de tots els escolars i un docent, que farà   

  

El concurs “classe sense fum” forma part del programa ITACA, com activitat   

  

a la mateixa web i remetrà el 
a l’adreça electrònica o fax indicats abans del 1 de 

  

  

,  que no fumi en cap 
lloc com a mínim durant la durada del concurs, que mostri i expliqui  a ca seva el seu 

  
  

  

Al docent se li demana que no fumi davant els menors en cap lloc, durant el temps que 
duri el concurs, fer el seguiment tutoritzat del compromís d’aula, tenir custòdia dels 

20 de maig 

  

  

Si durant el concurs, algun escolar  fuma, la resta de la classe valorarà la situació, 
intentant mantenir el compromís de grup. Si el comportament de fumar és reiteratiu, el 

  

  

Els organitzadors del concurs podran contactar amb els centres participants per avalar el 
concurs i verificar la relació dels escolars amb el tabac, mitjançant les accions que  es 

expressa en contra dels seus pares o tutors. 

  

  

Les aules que compleixin tots els requisits exigits en el desenvolupament del concurs 
participaran a nivell autonòmic, nacional i europeu en la valoració conjunta i amb 

reconeixement especial del seu compromís, mitjançant les decisions 
d’un jurat designat a tal efecte en dates properes al 31 de maig, Dia Mundial sense  

  

     

Les famílies que s’hagin adherit al concurs “llars sense fum”, també podran accedir a la   

     

Tots els materials del concurs estaran disponibles a la pàgina web 
amb les corresponents claus d’accés pel professorat (les 
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FULL D’AVALUACIÓ  

  
SESSIÓ 1ESO – 1  CONCURS CLASSE SENSE FUM 
     
IES    
    
PROFESSOR/A  DEPARTAMENT  
     
GRUP  NOMBRE ALUMNES  
     
 
1.- VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT: � molt dolent/a  Molt bo/na � 
    
Documentació de la sessió pel docent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           

Documentació de la sessió per l’alumnat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           

Documentació de suport pel docent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           

Objectiu adequat, assumible pel nivell del 
curs i la classe  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Moment d’aplicació durant el curs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           

Nivell de comoditat del docent amb la 
sessió 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Nivell de participació de l’alumnat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           
 
2.- VALORACIÓ GLOBAL: 
 
 
 
 
3.- PROPOSTES DE MILLORA PER FUTURES APLICACIONS: 
 
Objectiu: 
 
Metodologia docent: 
 
 
 
Estructura  i material de suport: 
 
 
 
Moment d’aplicació dins el currículum (trimestre, curs), departaments que es poden implicar: 
 
 
 
Altres aportacions o valoracions personals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest full és per tornar emplenat al coordinador del programa itaca del vostre institut 


