
   

          

 

    
        

          

    Contactes / informació: 
 

A la pàgina www.projecteitaca.org, a la 
pestanya per a famílies, trobareu: 

 

- Aquest tríptic en castellà. 

- Un altre tríptic amb informació de 

com aconseguir una llar sense fum. 

- El full d’inscripció al concurs. 

- Molta més informació del programa 

ITACA i propostes per treballar 

conjuntament les activitats que es 

fan en el centre escolar. 

- Informació per si algú decideix 

deixar de fumar. 
 

  

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

Concurs llars 
sense fum   

 

 

 

        

        

        

        

         

        

        

        

        

 
                                               Col·labora   

Informació per a famílies 
 

  
        

          

 

 

 

 

 

      

 

 

Si no fumau, enhorabona! Manteniu la 

vostra decisió. 

Si estau deixant de fumar, 

compartiu amb els fills l’esforç que 

feis. 

Si continuau fumant, us ho podeu 

replantejar. Ara és un bon moment 

per deixar-ho. Animau altres 

familiars a deixar-ho amb vosaltres... 

 

Si un fuma, fumen tots 
 

 

Animau-vos i donau ànims per viure 

en un ambient sense fum de tabac. 

  
 

Curs 2012 - 2013 



 

 

  

 

 

 

   

Llars sense fum 

Curs 2012-2013 
 

El centre escolar on acudeix el vostre fill o 

filla treballa en el projecte de prevenció del 

consum de tabac ITACA, i junt amb els seus 

companys d’aula fa les primeres passes per 

participar en el concurs europeu de CLASSE 

SENSE FUM.  

Per això s’ha compromès a: 

- No fumar ni tan sols una calada durant 

almenys els 6 mesos que dura el concurs. 

- Millorar els seus coneixements i habilitats 

per poder dir no al tabac. 

Fumar o no fumar és una decisió personal que, 

prest o tard, han de prendre els adolescents. 

La informació i els models de comportament 

que oferim als fills poden ajudar-los, ara i en 

el futur, a triar millor la seva conducta en 

relació amb l’ús del tabac. 

Mantenir la llar lliure de fum de tabac és una 

decisió molt important per a la salut dels qui 

hi conviuen, sobretot per a la dels menuts. A 

més una llar sense fum proporciona al jove un 

entorn coherent i modèlic que afavoreix la 

decisió d’optar d’una vida sana.  
 

  

Ajudau la vostra família 

a viure sense tabac 
 

Ara és un bon moment per adquirir el compromís

junt amb els vostres fills. Ompliu el full per 

inscriure-us al concurs Llars sense fum, i 

manteniu ca vostra lliure de fum de tabac. No 

fumeu a casa ni permeteu que ningú hi fumi. 

L’ambient de ca vostra serà més sa i fomentarà la 

idea que fumar és perjudicial per a la salut.  

Aprofitau el vostre comportament perquè els fills 

adquireixin un estil de vida saludable. 

Protegiu els fills d’ambients amb fum de tabac. 

Si voleu fumar, evitau fer-ho davant ells (per 

exemple, no fumeu en el cotxe, quan juguin o els 

ajudeu a fer els deures). 

Ajudau a rompre mites i falses creences. Molts 

joves creuen que la majoria d’adults fumen i que 

fumar els fa sentir més grans o atractius, alguns 

joves inclús associen el fet de fumar amb un 

major èxit a la vida.  

No permeteu que caiguin en els paranys de la 

indústria del tabac o de la seva publicitat. Parlau 

amb els fills. Felicitau-los per la seva decisió de 

no fumar, aclariu els seus dubtes i donau-los 

informació clara i real dels efectes del tabac. 

Sobretot si fumau o heu fumat podeu 

transmetre les dificultats per deixar-ho, la 

manca de llibertat que comporta l’hàbit... 

  

bases del concurs 

Per participar en el concurs la família s’ha 

de comprometre a no fumar al menys 

durant 6 mesos (des de l’1 de novembre fins 

al 30 d’abril de 2013). 

La participació és per unitat familiar, és a 

dir, de tots els membres que conviuen en el 

mateix domicili.  

El pare, mare o tutor ha d’omplir la fitxa de 

compromís amb les dades de tots els 

membres de la família i enviar-la abans del 

18 de novembre. 

Si durant el concurs algun membre de la 

família fuma, i el seu comportament de 

fumar és reiterat, es considerarà necessari 

abandonar el concurs. 

Els responsables del programa podran 

contactar amb les famílies al llarg del 

concurs per verificar la relació dels 

concursants amb el tabac, utilitzant les 

mesures i comprovacions oportunes.  

En aquest concurs sempre hi ha premi: la 

vostra salut i la des vostres fills. A més es 

reconeixerà l’esforç de les famílies que 

compleixin tots els requisits exigits. 
 

                                                 

 

     

     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 


