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Després de quatre anys de feina podem aturar per fer una petita valoració de 
com van les coses.
El curs 2009 – 2010 es va iniciar un treball de prevenció del consum de tabac 
entre els adolescents a l’IES Joan Ramis, comptant amb l’IES Cap de Llevant com 
mirall per poder veure els canvis, si n’hi ha.
El programa tracte de crear un entorn proper a l’alumnat molt coherent i pretén 
enllaçar activitats que es vagin potenciant una amb l’altre dirigides a l’alumnat, 
professorat i famílies, dirigides a tota la comunitat educativa.

Después de cuatro años de trabajo podemos parar un momento para valorar el 
que estamos haciendo.
Durante el curso 2009 – 2010 se inició un trabajo de prevención del consumo de 
tabaco entre los adolescentes del IES Joan Ramis, contando con la colaboración 
del IES Cap de Llevant que hacia las veces de espejo,  de referencia para poder 
comparar y objetivar los cambios.
El programa tiene como objetivo crear un entorno cercano al alumnado muy 
coherente y pretende encadenar actividades que se vayan potenciando entre 
ellas dirigidas al alumnado, profesorado y familias, dirigidas a toda la comunidad 
educativa.



Durante este mes de mayo se han realizado las encuestas para obtener la 
información necesaria sobre aspectos de nuestra vida que tienen relación con 
la salud y el consumo de tabaco.
El objetivo es poder evaluar con rigor  cuáles son las intervenciones  eficaces 
para disminuir el consumo de tabaco entre los adolescentes.
A continuación os adjuntamos un conjunto de información que puede ayudar 
a entender la situación actual y justificar  porqué intentamos abordarla.
Está pensada para poder trabajarla a nivel de aula, con el alumnado y poder 
hablar y discutir de ello.
La información sale de 460 encuestas  de los cursos de ESO del Joan Ramis y 
464 procedentes de los cursos de ESO del Cap de Llevant, realizadas en mayo 
de 2013. Se comparan a las 900 hechas  en los mismos Institutos en 2010.
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Si no es diu el contrari, la classificació que utilitzem en  els gràfics és aquesta 
que es defineix a la diapositiva. En la gent jove interessa molt  detallar en quin 
moment està en relació al consum de tabac, sobre tot en aquestes edats, ja 
que és tot un procés passar de no provar el tabac a  consumir-lo de manera 
regular.

Si no se menciona lo contrario, la clasificación de las diferentes fases en el 
proceso de habituación al consumo de tabaco es la que está definida en esta 
diapositiva. En la gente joven interesa acotar la fase en que se encuentran, ya 
que pasar de no haber probado el tabaco a  consumirlo diariamente es todo 
un proceso
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A primer d’ESO la gran majoria d’alumnes no han provat el tabac però ja 
podem trobar algú que en consumeix de manera regular (diària o 
setmanalment). Un 13% ja ho ha provat. Aquí ho mirem en conjunt, no ens 
hem aturat a avaluar les característiques personals dels que ja han tingut 
alguna experiència en el consum. 

En primero de ESO la gran mayoría de alumnos no han probado el tabaco, 
pero ya es posible encontrar a alguno que lo consume deforma regular (a 
diario o todas las semanas). Un 13% ya lo ha probado en estas edades. No nos 
hemos entretenido en evaluar las características personales de los que ya han 
tenido alguna experiencia con el consumo.
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A  tothom demanàvem com es veien en un futur proper (un any) o més enllà. 
Aquesta pregunta es considera la de millor pronòstic a l’hora d’especular en si 
una persona acabarà fumant o no. Si un mateix creu que fumarà el proper any o 
en té dubtes, és més que probable que acabi fumant, en front al que diu 
clarament que no es veu com futur fumador. Els alumnes de 1r ESO diuen el que 
mostren els dos gràfics. Molt bé, no? El 87% diu que no fumarà el proper any. 
Però com és possible que hi hagi un 24% que dubte que passarà en propers 
anys? Ho tenen tan clar que el tabac no ha de formar part de les seves vides?

A todos pedíamos como se veían en un futuro próximo (un año) o un poco más 
lejos. Esta pregunta se considera como la de mejor pronóstico a la hora de 
vaticinar si aquella persona acabará fumando o no. Si uno cree que fumará el 
próximo año, o tiene dudas de ello, es más probable que acabe fumando, 
comparado con el que dice que no se ve como fumador. Los alumnos de primero 
de ESO dicen lo que muestran los dos gráficos. Estupendo, ¿no?: el 87% dice que 
no fumará el próximo año. Pero ¿cómo es posible que haya un 24% que duda 
sobre lo que va a hacer en el futuro?¿lo tienen tan claro que el tabaco no ha de 
formar parte de sus vidas?
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Tot i el que diuen a primer, la progressió en el tanteig, experimentació i 
consum regular, va en augment al llarg dels propers anys, i per sobre de 
pronòstic  si ens tinguéssim que regir per les contestacions de la diapositiva 
anterior: fumaràs el proper o següents anys?
L’increment més alt en els primers contactes amb el tabac es produeix entre 
primer i segon curs. 

A pesar de lo que dicen en primero, la progresión en el tanteo, 
experimentación y consumo regular va en aumento a lo largo de los próximos 
años, y por encima del pronóstico que vaticinaban  las contestaciones a la 
pregunta de la anterior diapositiva: ¿fumarás el próximo año, o  en el futuro? 
El mayor incremento en el contacto con el tabaco se realiza entre primero y 
segundo curso de ESO
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A tercer gairebé la meitat encara no ha provat el tabac

En tercero todavía se mantiene la mitad del alumnado sin haber provado el 
tabaco
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A quart el canvi important està en el número de consumidors regulars, 
mantenint un gran número d’experimentadors i de provadors, que poc a poc 
aniran passant a graus de consum major.

En cuarto de  ESO el cambio importante está en el múmero de consumidores 
regulares, manteniendo un gran número de experimentadores y probadores, 
que poco a poco irán pasando a grados de consumo mayor.
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En aquest gràfic es veu millor la progressió entre primer i quart

En este gráfico se ve mejor la progresión entre primer curso y cuarto
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I en aquest volem mostrar les tasses amb el que passa a la població adulta, columna 
de la dreta. Hi ha que tenir present que les fases són una mica diferents entre 
adults, on no es fa distinció entre el que no ho ha provat mai i el que ho ha provat i 
no fuma.  El percentatge de fumadors regulars (entre adults la gran majoria són 
fumadors diaris) és una mica superior al que s’assoleix a finals de quart!! Així que la 
majoria dels futurs fumadors ja està definida a quart d’ESO.

Y en este queremos mostrar los porcentajes  con que se maneja la población 
‘adulta’, columna de la derecha.  En las encuestas de mayores 18 años se consideran 
las fases en el consumo un poco diferentes a y no se distingue entre el que no lo ha 
probado nunca o solamente lo ha probado alguna vez: entre adultos se distingue 
entre el que no fuma, fuma esporádicamente, fuma regularmente o lo ha dejado. 
El porcentaje de fumadores regulares es  solo un poco mayor al alcanzado a nivel de 
cuarto de ESO, por lo que la población fumadora futura está prácticamente definida 
a esta edad.
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Anem a descriure uns quants elements que influeixen en que els joves fumin 
o no. Per què uns acaben fumant  i altres no? Les oportunitats per començar a 
fumar són iguales per tothom?.
ENTORN FAMILIAR
1er.- ES FUMA A LA CASA ON VIUS? Si algú fuma a casa, fumar es converteix 
en un fet present en la vida dels joves des de molt menuts, és més fàcil 
entendre que l'hàbit forma part de la vida ‘normal’, i no sols el fet d’encendre 
un cigarro, si no, les olors, les rutines, anar a comprar-ho, ....
En aquest gràfic mostrem el número de persones que fumen a cada casa. En 
el 58% no fuma ningú. En el 42% sí es fuma i, a part d’impregnar un estil de 
vida, també hi ha el perill de respirar aire contaminat de fum de tabac durant 
molt temps, i és perjudicial.

Vamos a describir unos cuantos elementos que influyen en que los 
adolescentes fumen o no.
ENTORNO FAMILIAR:
1.- ¿SE FUMA EN LA CASA DONDE VIVES?
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Aquí mostrem el perfil d’alumnat que viu a les cases amb més de dos 
fumadors, amb un o amb cap fumador a casa per poder veure que hi ha certa 
relació. Hi ha més alumnes fumadors en les cases on també hi ha fumadors.

Si hay alguien en casa que fuma, a parte de ser nocivo respirar aire 
contaminado por humo de tabaco, fumar se convierte en algo normal en la 
vida, y no solo el hecho de encender o ver fumar, sino los olores, los 
comentarios, la limpieza..... Todo el repertorio de costumbres, sensaciones ... 
se gravan a fuego en la mente de los menores que comparten domicilio. En 
este gráfico mostramos el perfil de los alumnos que viven en casas con uno o 
varios componentes fumadores o ninguno. Hay más alumnos fumadores en 
las casas donde también hay otras personas que fuman
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Un factor important és la sensació que tenen els fills del que permeten els pares. En les 
cases on els pares deixen clar el que esperen dels fills amb el consum de tabac sembla que 
s’afavoreix la resistència a iniciar-ne el consum.
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També un fet important és el comportament de les persones que visiten la casa i la postura 
dels pares en si són permissius o no a l’hora de deixar que es fumi dins de casa
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Aquí teniu comparacions de diferents estils o comportament:
-A les cases on el jove té permís per fumar és en les que trobem més joves fumadors. Però 
alerta, aquí no tot és causa-efecte, també és veritat que a les cases on hi ha joves que 
fumen, els pares acaben deixant que fumin, o també coincideix que hi ha més components 
de la família que fumen i per això està permès fumar a casa.
-- la columna de ‘el jove no té permís per fumar a casa’ inclou tan famílies en les que ningú 
fuma com altres on hi ha fumadors.
--les visites no poden fumar
-- a la casa no hi ha cap fumador ni permís per les visites. 
-D’aquí volem fer menció que és més important o influent la postura dels pares en si es pot 
o no fumar, que el fet que els pares fumin o no. (podem comparar amb el gràfic anterior on 
es descriu segons el número de fumadors de casa)
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A part de l’entorn proper familiar o el propi centre escolar i ha característiques personals 
que faciliten un tipus de comportament.
La pròpia imatge corporal, acceptar com és un mateix:
A l’adolescència hi ha canvis corporals importants i ràpids que poden fer perdre el cap  al 
més pintat 
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Els joves amb mala sensació o poca acceptació de la imatge del seu cos fumen una mica 
més. Això és més visible entre les jovenetes.
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La estabilitat emocional també pot estar relacionada amb el tipus de relació amb els pares
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Els joves amb la percepció de mala relació amb els pares també fumen més.
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Una pregunta aparentment innocent, al menys va sorprendre a molts.
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L’alumnat que manifesta no esforçar-se en els estudis també fuma amb més freqüència, 
però hi ha que tenir present que pot haver interferències per interpretar-ho, com ser 
repetidor (i tenir més edat). Però el que molts estudis diuen és que una personeta 
motivada, interessada en aprofitar els estudis és més resistent a acabar fumant.
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La pràctica d’esport fora de l’horari escolar és molt freqüent i també molt variat en la 
dedicació o implicació. Aquí sols demanaven les hores que s’hi dediquen en una setmana.
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El jovent que ha contestat que dedica un temps a la setmana a realitzar esport de forma 
continuada o regular, fuma menys que aquell que diu que no realitza esport.
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A la columna de l’esquerra hi ha l’alumnat de les 6 classes que varen participar en el 
concurs Classe sense fum. El percentatge d’alumnes que no han provat el tabac és major 
que el de la resta de grups de primer, i això que una aula era de 2n d’ESO. Això ja concorda 
amb el que diuen els estudis: el concurs serveix per retardar l’inici del consum.
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Per comparar curs a curs entre els dos IES, hem desglossat  els grups de ‘fumador regular’ 
(en ‘fumador diari’ i ‘fumador setmanal’) i els ‘experimentadors’ (‘experimentador que 
fuma cada mes’ i ‘experimentador que fuma molt de tan en tan’) por poder avaluar millor 
la progressió cap al consum regular.
A 1r d’ESO el % d’alumnes que no han provat el tabac és major en els grups del Ramis que 
en el Cap, tot i que ambdós són millors que el conjunt a l’any 2010.
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A 2n d’ESO segueix sent major el % d’alumnes que no han provat el tabac en el Ramis que 
en el Cap. La resta de graus de consum són números tant petits que no es pot dir amb rigor 
que el canvi és favorable, tot i que la tendència és aquesta. Globalment també s’observa un 
menor contacte o consum respecta a l’any 2010.
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A tercer el número d’alumnes que no han provat el tabac segueix sent menor en el Ramis 
comparant amb el Cap i amb els números de 2010. Igual que en els curs anterior, la 
tendència també sembla ser de menor consum en el Ramis. 
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Aquest és un grup peculiar: tant al Ramis com al Cap s’observa un major contacte amb el 
tabac respecte al 2010, però en el Ramis és a expenses sobretot de fumadors de cap de 
setmana, duplicant als de 2010 i al Cap 2013. No trobem una explicació per a aquestes 
troballes.
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Un dels punts importants del treball de prevenció és que en els grups de 1r, 2n i 3r d’ESO
junts, es veu que el contacte, experimentació i consum regular ÉS MENOR entre l’alumnat 
del Ramis que en el Cap.
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El consum d’alcohol és una variable accessòria de l’estudi però que s’ha analitzat. Es 
comprova un menor contacte entre l’alumnat de 3r del Ramis respecta al Cap o a l’any 2010
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Entre l’alumnat de quart si hi ha diferències és amb una tendència a menys freqüència del 
consum. Tant les enquestes del 2010 com les d’ara, 2013, es varen fer en els mateixos 
mesos, lluny de la influència de l’estiu i de les festes dels diferents pobles.

32



33



Menys consum de porros?.  El percentatge d’alumnes que no ho han provat es manté igual 
en el 2010 i en el 2013 a l’alumnat de tercer. Pot ser en el 2013 han sortit menys alumnes 
consumidors regulars
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En canvi entre l’alumnat de 4t hi ha més alumnes que ho han provat o acaben consumint.

35



En el Ramis hi ha més gent que ho ha provat però menys consumidors regulars. Els 
números són tant petits que la presencia d’un grupet de 3 a 5 alumnes amb uns hàbits de 
consum avançat pot fer canviar la impressió general de tot el curs.
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Durant els anys 2011 i el 2013 s’han fet 6 grups de deshabituació de tabac en els que han 
participat pares y mares d’alumnes del Ramis, i també professorat. S’ha facilitat l’accés a 
aquest grups com part del projecte de prevenció. Això ens ha ajudat a donar coherència al 
projecte.
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Tot i les normes de venda de tabac a menors, en les nostres enquestes surt que els joves 
compren tabac tan a les màquines expenedores com a establiments autoritzats. Aquest és 
un tema pendent de resoldre.
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I un altre tema pendent, i que ens ha sorprès, és la quantitat de jovenets que fumen i que 
diuen que els pares no ho saben.
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