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Grup de treball
“Joves i Tabac”    

Recollida d’informació per tal de definir la situació de 
partida mitjançant la situació basal de la Xarxa.

Enquestes recollides : 138

2es Jornades de la SCATT

III Trobada Programa APSF 
3 de juny de 2011



Resultats enquesta -1

Cal una formació més especifica:  si  60,9%  no  39,1%

Intervencions/activitats de tabaquisme  a nivell escolar:
– Centres de primària :   12 (  8.7%)

– Centres de secundaria : 56 (40.6%)

– Centres de primària i secundaria       36 (26.1%)

– No es fan 4 (  2.9%)

– No sap no contesta 30 (21,7%)  n=138
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Qui imparteix aquestes activitats i/o intervencions:

•Els tutors i/o professors del centre 20 (14,5%)
•Professionals externs especialistes 18 (13,0%)
•El tècnic de salut de l’ajuntament 15 (10,9%)
•L’ infermera del programa  “salut i escola” 83 (60,1%)
•El referent de tabaquisme del CAP  36 (26,1%)
•Altres 26 (18,8%)

Resultats enquesta -2
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Programes que coneguis que participi algun centre educatiu
– Classes sense fum                  43 (31,2%)

– Tabac ben lluny                       47 (34,1%)

– Altres 59 (42,8%)

Programa de prevenció de tabaquisme impulsat des de diferents 
entitats (Ajuntaments, Generalitat,Diputació, etc.)

• Si    13 (43,3%)          no     17 (46,7%)           n=30

Nombra: Art tabac, Canyes i petes, Salut jove, Taller drogodependència,  
TABES
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Resultats enquesta -3

n=138



Resultats enquesta - 4

Quins punts reforçaries per tal d’establir estratègies efectives per 
disminuir el consum de tabac en els joves:  n=138
• Retard de el inici del consum                                      71 (51.4%)

• Millorar l’autoestima dels adolescents                      96 (69.6%)

• Incrementar l’activitat física                                        87 (63.6%)

• Fomentar l’entorn social no fumador                        97 (70.3%)

• Difondre els efectes nocius del tabac per la salut   50 (36.2%)

Dificultat principal per al treball preventiu amb els  adolescents:
• Dificultat d’accés a la població adolescent 72  (52,0%)

• Manca de formació en tècniques comunicatives 74  (53,6%)

• Absència de guies d’actuació /protocols 56  (40,5%)
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MILLORES – COMENTARIS   I 
SUGGERIMENTS

• Formació 

• Millorant i actualitzant  programes preventius per 

retardar el inici 

• Es important la figura de l’ infermera de Salut i Escola en 

la prevenció del tabaquisme 
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