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Benvolgudes famílies, 
 
El curs 2012-2013 és el quart en el que  aquest institut realitza activitats 
de prevenció de tabaquisme, amb la finalitat que hi hagi menys persones 
fumadores o retardar el començament d'aquest hàbit entre l’alumnat. 
Treballa de manera planificada amb l’alumnat (activitats docents a l’aula 
durant els quatre anys de l’ESO) i en el seu entorn més proper (centre 
escolar i famílies), mantenint el respecte per tothom i cercant una 
màxima coherència en totes les intervencions. L’èxit d’aquestes 
intervencions es fonamenta a treballar conjuntament des de tots els 
àmbits possibles (família, escola, entorn municipal) potenciant l’efecte de 
cada intervenció per separat. Tot i que es proposi el programa des del 
centre escolar, no es tracta d’envair competències a la família: educam 
entre tots. El que sí que vol fer aquest programa és comptar amb la 
col·laboració de les famílies per coordinar les intervencions i ser 
coherents amb els missatges, normes, valors... que s'ofereixen. 
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La feina feta en els anys anteriors ha servit per tenir experiència en 
aquests tipus d’intervencions i ha permès dissenyar millor el programa de 
prevenció. Aquest programa nom ITACA. Durant aquest curs 2012 – 2013 
onze instituts més iniciaran activitats en primer i segon  d’ESO, per 
avaluar millor la seva efectivitat. 

Aquest programa és viu i contínuament l'adaptam a les prioritats que van 
sorgint. És per això que agrairíem qualsevol aportació, idea, comentari o 
col·laboració. 
 
 
Consum actual de tabac per l’alumnat (enquesta 2009 – 2010) 
- No fumador: mai ha fumat ni ho ha provat. 
- Ho ha provat: no fuma però sí que ho ha provat alguna vegada. 
- Experimentador: ho ha provat i fuma alguna vegada, no cada setmana. 
- Fumador regular: cada setmana o a diari. 
- Exfumador: ha fumat de manera regular i ja fa sis mesos que no fuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progressió en el consum de tabac 
A segon una gran part de l’alumnat ja ha provat el tabac, i a quart d’ESO 
ja tenim un 20% de l’alumnat fumador regular. Això és el que volem 
evitar, i coneixem maneres per intentar-ho. 
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Relació entre actituds de les famílies i adolescents amb el tabac 

A l’enquesta es demanava si es podia fumar a casa,i miràrem la relació 
entre la permissivitat a casa i el que feien els adolescents. 
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Font:AEM©  enquestes a alumnes ESO  2010  (846 alumnes) de 2 IES Menorca. Estudi pilot itaca.

És més important l’actitud de la família amb la permissivitat de fumar o 
no a casa que el fet que els pares fumin o no. Per això insistim molt que 
una persona fumadora pot emetre un missatge coherent i eficaç per 
prevenir que els fills fumin. 
 
Activitats dirigides a l’alumnat per ajudar a  
� Crear oportunitats de parlar amb la família d’aquests temes. 
� Ajudar a la supervisió dels pares de la feina que es fa a l’escola. 
� Ajudar a potenciar vincles emocionals potents. 
� Ajudar que els adolescents mantenguin la família com a font de 

recursos i informació de referència. 
� Ajudar que els adolescents es convertesquin en una font de recursos 

per a la família. 
� Ajudar a crear un entorn coherent. 
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Activitats del programa dirigides a les famílies 
Alguns dels factors de protecció o de risc per adquirir l’hàbit de fumar 
també es poden desenvolupar a l’entorn familiar.  
Què ofereix aquest programa a les famílies? Ajuda a reduir o eliminar 
la influència que tenen els factors de risc instaurant o augmentant la 
presència dels factors protectors: 

1.- Informació: periòdicament us farem arribar informació de com va el 
programa, de com podeu ajudar els fills en alguna activitat d’aula, 
informació per resoldre els dubtes que ens plantegeu. També informació 
sobre quins valors, habilitats o comportaments poden ajudar a mantenir 
els adolescents sense fumar 

2.- Potenciar la formació de llars sense fum. Tot el que es pugui millorar 
a casa multiplica l'efecte de la prevenció que es fa al centre escolar. Feim 
feina per ajudar-vos a mantenir ca vostra sense fum. Una llar sense fum 
ofereix un ambient més sa, predisposa a interioritzar millor les normes de 
comportament i a entendre com a més habitual el fet de no fumar, en 
contraposició a les pressions que la indústria tabaquera vol imposar 

3.- Ajuda per deixar de fumar. Una cosa és mantenir la casa sense 
fum i una altra decidir fer un intent seriós per deixar de fumar. 
Nosaltres apostam per potenciar aquest tipus de decisions i 
s’organitzaran petits grups perquè disposeu de totes les oportunitats que 
facin falta. Si us decidiu a fer un intent és una molt bona oportunitat per 
compartir l’esforç amb els fills. Molt segurament els ajudarà a entendre 
que deixar el tabac no és tan fàcil com pensen. Si voleu deixar de fumar 
podeu anar a la pàgina web www.projecteitaca.org a la pestanya de les 
famílies i trobareu com fer-ho, o enviau una nota a andreu.estela@ssib.es 
i vos informaré del proper grup per deixar de fumar. 
4.- Crear oportunitats per treballar les activitats d’aula amb els fills. 
5.- Possibilitar la participació activa en el disseny del projecte fent-lo a 
mesura que les necessitats vagin apareixent. 
6.- Accés a la pàgina web del programa per participar-hi activament. A 
www.projecteitaca.org trobareu informació de les activitats, de com va el 
programa i TOTA LA DOCUMENTACIÓ EN CASTELLÀ 

 
no dubteu en visitar-la.  


