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VIII TROBADA  DEL PROGRAMA 
ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM
Catalunya sense fum...i Girona més!
Girona, 23 de novembre de 2017

 CONCURS MUNICIPAL DE CARTELLS SENSE FUM
   Latorre, Mar; Julià, Xavier; Macip, Santiago
   Ajuntament de Pineda de Mar

   Enguany ja anem per la novena edició d’un concurs que es presenta com una activitat complementària als tallers de
   prevenció de tabac als alumnes de  6è d’EP de les escoles de Pineda de Mar.

 Sensibilitzar els nens de la importància d’un entorn sense fum
 Conèixer els efectes i conseqüències de fumar
 Desenvolupar habilitats per suportar la pressió del grup i de la publicitat
 Reflexionar sobre la importància del tabac en el món adult
 Desenvolupar tècniques de màrqueting i de prevenció en llenguatge gràfic

Es proposa a les escoles de fer el taller de prevenció de consum de tabac al voltant del mes d’abril i així els alumnes tenen temps per dissenyar 
un cartell amb els conceptes claus que han après. Els tallers els impartim el tècnic de Salut de l'Ajuntament i la responsable del Programa de 
prevenció de drogues. Els nens elaboren un cartell amb format cartolina que demanem que sigui molt visual i a la vegada provocador doncs té 
la missió de sensibilitzar joves i adults dels riscos d’aquest hàbit. El guanyador es fa públic el dia mundial sense fum i s’edita en format cartell i 
postal que es reparteix per les cartelleres del municipi i en mà a tots els nens de 6è d’EP, respectivament.
Participatiu. Les bases tan sols determinen que es faci en grup, en format cartolina i la data de lliurament. .

Des de la primera edició l’any 2008, sempre han participat la majoria d’escoles de Pineda de Mar i cada any hem repartit la postal al voltant 
d’uns 500 alumnes.

És una activitat més dins del Programa d'Educació per a la Salut a les Escoles que dissenyem 
conjuntament amb l'ABS del nostre municipi. L'activitat complementa molt bé el taller doncs és una manera 
de resumir el que han après. De cara als pares, que aquest missatge els arribi dels seus fills també genera 
més compromís. 
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