
                         
                   
 BASES DEL CONCURS “CLASSE SENSE FUM” 

PROJECTE ITACA 

CURS 2018-2019 

 
  
  
  
  
                  
                         
                         
 1 Pot participar tot l’alumnat de 1er i 2on d’ESO dels centres escolars.   
     

 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” inicialment formava part del programa ITACA, com activitat 
voluntària i coordinada a nivell europeu. Un cop acabat ITACA, el concurs és de lliure accés. 

  

     

 

4 
El docent tutor d’aula  farà la sol·licitud de participació a la mateixa web i remetrà el full de 
compromís d’aula  a l’adreça electrònica o fax indicats abans del 1 de desembre (el 
compromís d’aula abans del 18 de desembre). 

  

     

 

5 
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.  

  
   

     

 

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 fitxa de seguiment  abans del 20 de maig  de 2018. 

  

     

 

7 

Si durant el concurs, algun escolar  fuma, la resta de la classe valorarà la situació, intentant 
mantenir el compromís de grup, suport i ajut per a l’alumnat que ho necessiti. Si el 
comportament de fumar és reiteratiu, el docent decidirà si considera necessari abandonar  el 
concurs. 

  

     

 

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 expressa en contra dels seus pares o tutors. 

  

     

 

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 d’accés lliure a 
https://estudiasotabacas.wordpress.com  

  

                         
  Coordinació del concurs:    Projecte ITACA      www.projecteitaca.org   

 Adreça electrònica andreu.estela@ssib.es  
Fax 971 351895 a l’atenció d’andreu estela 
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