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                       L'OMS considera el tabaquisme com un dels principals problemes sanitaris a tot el món, sobretot en la població infantil i                    
                adolescent. 

                       Hi ha diferents factors que semblen decisius en el consum del tabac: 
                       les influències en determinats models socials (com l'adaptació a un grup d'amics consumidors o el baix rendiment escolar),      

            certes actituds familiars (com el tabaquisme dels pares o la mala percepció del funcionament familiar), i certs factors d'índole     
                personal (com la baixa assertivitat, l'ansietat o la rebel·lia).(1)

Segons les dades de l’enquesta d’hàbits  relacionats  amb la salut feta als  joves de 4art d’ESO al municipi de 
Sant Feliu de Llobregat, el  56% dels 226 enquestats fumen per primera vegada a l’edat mitjana de 13,9 anys(2). 

Els  grups preferits pels escolars per rebre informació sobre les drogues són per aquest ordre: els professionals
sanitaris, els professors i la família.(3)

Nosaltres des del CAP, davant la problemàtica del consum de tabac ens vam plantejar realitzar una activitat
comunitària fent partícips a un grup de nois d’un Institut d’Educació Secundària (IES) del municipi.
I ens van plantejar aquests objectius. 

OBJECTIUS:

❑ Fer reflexionar als nois de 2on.  d’ESO d’una manera anònima, a través del joc, sobre els riscs  del  consum de tabac.
❑ Obtenir informació de la relació que tenen els joves amb el tabac.
❑ Difondre a l’EAP i a l’IES  totes les definicions realitzades pels nois durant la  setmana sense fum  d’una manera visual i atractiva.
 

 

METODES I RESULTATS:

❑ Ens vam coordinar amb l’ajuntament per realitzar  l’activitat amb un IES del municipi que estigués interessat en el projecte.
❑ Havien de Descriure la paraula “FUMAR” sense utilitzar : FUM,TABAC,PURO, CIGARRET i PIPA agafant la idea del joc “TABÚ”
❑ Es van repartir unes bafarades  de cartolina de diferents colors, als 120  nois de 2on. d’ESO d’un IES públic perquè els joves descrivissin 

de forma anònima la definició de FUMAR. 
❑ Agafant el lema “FUMES O JUGUES? TU TRIES” vam decorar l’exterior del centre  creant un rètol gegant on es llegia “Tu Tries”. Cada 

una de les lletres estava formada pels missatges dels participants. A l’interior, a través de les bafarades es podia accedir a les taules 
informatives.

❑ A  l’IES  se’ls va repartir el material per  confeccionar el mateix  rètol  i posar-ho en un lloc visible.

CONCLUSIONS:

❑ Alt nivell  de participació i satisfacció tant per part de l’IES  i de l’EAP.
❑ Rebuig cap al tabac coincidint amb l’estudi  ESTUDES 2014/15
❑ Impacte positiu a l’exterior del centre ,sobretot als nens de primària al coincidir una escola a prop.
❑ Sensibilització per part de l’IES per futures col.laboracions
❑ Ampliació del projecte a la resta dels IES del municipi durant l’any que ve. 
 
                                                                     
 


