
                         
                   
 BASES DEL CONCURS “CLASSE SENSE FUM” 

CURS 2021-2022 
 

  
  
  
  
                  
                         

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” el promociona el Consell Insular de Menorca des del programa Salut Jove 
i Cultura, dins l’apartat de ‘Persona i Societat´ on es farà la sol·licitud inicial. Tota la informació, passes 
a seguir, recursos disponibles  i assessorament, ho trobaran a https://estudiasotabacas.wordpress.com  

     

4 
La persona docent que tutoritzarà aquesta activitat  farà la inscripció de participació amb el formulari 
disponible a la mateixa web (primer pas) i la remetrà a l’adreça electrònica o fax indicats, abans del 20 
de novembre.  El full de compromís d’aula (segon pas) s’ha d’enviar abans de l’ 1 de desembre, sense 
el full de signatures de l’alumnat 

     

5 

A l’alumnat se li demana signar el compromís individual (tercer pas) i d’aula,  que no consumeixi ni 
tabac ni cànnabis en cap de les maneres disponibles (fumat, vapejat, pipes d’aigua) 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,  I elaborar al llarg dels 6 mesos un eslògan o proposta 
d’activitat per difondre en xarxes socials . 

     

6 
Al docent se li demana que tampoc consumeixi aquests productes 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 individual, remetre la fitxa de seguiment (quart pas) abans del 20 de maig  de 
2022 i supervisar i encoratjar a l’aula per fer l’eslògan o proposta a difondre per xarxes socials. 

     

7 
Si durant el concurs, algun escolar  fuma/vapeja, 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/vapejar és reiteratiu, entre el docent i el grup aula es decidirà si es 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. I també valorar el treball de divulgació. 

     

9 
Les aules que compleixin tots els requisits exigits en el desenvolupament del concurs seran avaluades 
per accedir al premi  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  

                         
  Referent del concurs:    Andreu Estela, metge de família del centre de salut Dalt Sant Joan, Maó. 

e-mail:  andreu.estela@ssib.es                Fax 971 351895 a l’atenció d’andreu estela   
  
                   
                  
                  
                  
                         

 


