
C. Illa de Fuerteventura, 10. 17007 Girona 

Tel. 972 224963—prevencio@oncolligagirona.cat—www.oncolligagirona.cat 

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TABAC 

NO ET FUMIS LA SALUT! 
Per a joves de 1r d’ESO 

 

Convida a re3exionar sobre la tradició i la ciència, els bene8cis econòmics i la pèrdua personal, la ma-
nipulació política i la salut, en de8nitiva, els mites i la realitat del tabac 



Col·labora 

Recomanem complementar el programa amb 

INSCRIPCIONS 
GRATUÏTES DEL SETEMBRE AL MARÇ 

 
 

ACTIVITATS 
Xerrada 

Una sessió informativa i de re3exió sobre els efectes del tabac, que dura 
1 hora (per grup) al centre educatiu.  
 

Fem la nostra campanya 

Es convida als joves, que han assistit a les conferències, que participin en 
la campanya elaborant creacions artístiques (cartells, postals, cartes...) 
que consciencien a la població d’una vida lliure de fum.  
 

La cloenda 

Acte commemoratiu del Dia mundial sense tabac (31 de maig) que tanca 
l’edició en curs de “No et fumis la salut!” . 

CONTINGUTS DE REFERÈNCIA. Procediments: Identi"cació dels problemes i els inconvenients derivats del consum del tabac. Fets, conceptes i sistemes 
conceptuals: Conceptes bàsics sobre el tabac. Components del fum del tabac. El consum de tabac al món i Espanya. Efectes i conseqüències en la salut 
derivades del consum de tabac. Actituds, valors i normes: Consciència de la pressió de grup en les decisions personals. Consciència de la in-uència de la 
publicitat sobre el consum. Actitud crítica vers el consum de tabac. El respecte i els drets de les altres persones. 

 

FINALITATS DE REFERÈNCIA. Mantenir una actitud favorable a una vida sense tabac. Proporcionar coneixements. Adquirir hàbits i comportaments saluda-
bles. Promoure responsabilitat, autonomia i re-exió crítica. Preparar per a la presa de decisions, analitzant alternatives i valorar les conseqüències.  

 

OBJECTIUS. Difondre una actitud favorable a una vida sense fum i una postura crítica enfront a l’abús del consum de tabac. Informar sobre els ingredients 
del tabac i els seus efectes en la salut. Reconèixer als joves la seva responsabilitat en la presa de decisió respecte a l’adopció d’un estil de vida sa i d’unes 
conductes positives de salut i no de malaltia. 

Ajuntament de Girona 

Ajuntament de Palamós 

Ajuntament de La Jonquera 

Ajuntament de Salt 

Ajuntament de Banyoles 


