
RECURSOS DIDÀCTICS PER A 

LA PREVENCIÓ DEL CONSUM 

DE TABAC

Segona campanya



NOTA SOBRE EL LLENGUATGE 

En la Confederació Don Bosco, treballem per igual dones i homes, nois i noies, nenes i nens. 
Pensem que és important comptar amb la participació de tots i totes i no entenem que hi hagi 
diferències per qüestió de gènere. 

Aquest manual ha estat escrit tractant d’utilitzar un llenguatge igualitari i no sexista. No obs-
tant això, en alguns casos i per facilitar-ne la lectura, es fa ús genèric del masculí per designar 
els dos sexes.
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QUÈ PODRÀS TROBAR EN AQUEST MATERIAL?  

En aquesta guia de recursos didàctics trobaràs una proposta d’activitats i de dinà-
miques lúdic-educatives per treballar amb adolescents la prevenció del consum de 
tabac.  

Aquests materials poden ser utilitzats durant sessions diferents o al llarg d’una jor-
nada formativa; són activitats fàcilment adaptables a diversos tipus d’organització i 
de programació, així com a perfils de destinataris diferents. 

No hi ha un ordre concret per completar les dinàmiques. No obstant això, en les re-
comanacions s’indicarà si és necessari o convenient introduir algun aspecte previ a 
l’activitat. 

Les fitxes estan dividides en tres blocs: 
• Estils d’oci. 
• Informació sobre el tabac. 
• Habilitats socials. 

ESTILS D’OCI  

L’oci és una part molt important de les nostres vides. El tipus d’oci que tenim durant 
la nostra joventut influeix directament en l’adquisició i l’enfortiment d’hàbits de vida 
saludable. És interessant conèixer el tipus d’oci que actualment gaudeixen els joves 
i analitzar l’impacte que això provoca en les seves vides. 

Així mateix, és important donar a conèixer les alternatives d’oci existents a l’abast 
dels joves que no incloguin tabac ni altres drogues. L’oci, en essència, és un espai 
educatiu fonamental per al desenvolupament integral del jovent. Per això, hem de 
fomentar i promoure un oci saludable accessible per tothom.

RECURSOS DIDÀCTICS
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INFORMACIÓ SOBRE EL TABAC 

Es considera imprescindible proporcionar, tant a joves com a mediadors, informació 
actualitzada i veraç per, d’aquesta manera, poder desmitificar idees errònies sobre el 
consum de tabac. Aquestes idees estan molt esteses en la nostra societat i poden 
crear molta confusió. Per tant, és necessari resoldre dubtes i inquietuds dels desti-
nataris fomentant un clima de confiança.

HABILITATS SOCIALS 

Desenvolupar unes habilitats socials correctes en el jovent no només l’ajudarà a 
construir relacions més positives o a interaccionar molt millor amb la resta, sinó 
que posa al seu abast el nucli de l’aprenentatge social i emocional. Sens dubte, l’as-
sertivitat i l’empatia tenen un paper protagonista en les nostres activitats perquè 
considerem que el fet de gestionar-les empodera el jovent i el capacita per prendre 
decisions responsables.

És necessari tenir en compte que les dinàmiques estan pensa-
des per a grups de 15 persones aproximadament, però la per-
sona dinamitzadora pot adaptar-les a la realitat de cada grup 
(edat, nombre de participants, context, etc.).

A cada fitxa trobarem informació rellevant sobre l’activitat: el 
bloc temàtic al qual correspon, així com els objectius espe-
cífics de cadascuna de les activitats, edat, durada i concep-
tes previs, pautes per al desenvolupament, recomanacions i 
materials que es necessitaran durant el desenvolupament de 
l’activitat. 

Complementàriament, trobarem uns annexos que ajudaran a 
fer l’activitat. Aquests annexos també són susceptibles de ser 
modificats i/o enriquits per la persona dinamitzadora. 
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DINÀMICA BLOC TEMÀTIC ANNEX

1. Gimcana 
Informació sobre el  

tabac 
Annex 1

2. Dinàmiques i activitats
Informació sobre el  

tabac 
Annex 2

3. La balança de l’oci Estils d’oci 

4. En quin mirall et  
mires?

Estils d’oci Annex 3

5. Joc de rol Habilitats socials Annex 4

6. Crea la teva aventura Habilitats socials

7. Presentació app 
Passaport 0,0

Estils d’oci, informació 
sobre el tabac i habilitats 

socials



6

1. GIMCANA 

BLOC TEMÀTIC 

Informació sobre el tabac. 

OBJECTIUS 

• Prevenir el tabaquisme. 
• Retardar l’edat d’inici del consum de tabac. 
• Augmentar la percepció del risc del consum de tabac
• Sensibilitzar i informar sobre les conseqüències del tabac. 

GRUP D’EDAT 

9-13 anys. 

DURADA 

1 hora i 30 minuts. 

DESENVOLUPAMENT 

Distribuïts pel pati o en sales, trobarem els animadors que disposaran dels materials 
necessaris per a cada prova. Els nens i les nenes, dividits en grups de 10 a 15 perso-
nes, avançaran de prova en prova lliurement sense seguir cap ordre fins a aconseguir 
completar-les totes. Cada grup portarà un full on els animadors pegaran un adhesiu 
per cada prova que facin. L’objectiu és aconseguir el major nombre d’adhesius en el 
menor temps possible. El primer grup que ho aconsegueixi serà el guanyador. Re-
comanem que al final de la gimcana se’ls lliuri un incentiu, a manera de record, que 
els expliqui que hi ha alternatives per no fumar. Aquest simple gest reforça molt la 
informació rebuda i ens ajuda a mantenir-ne la motivació pel tema. 

RECOMANACIONS 

La gimcana és només una guia, i es podrà canviar i podran incorporar-s’hi proves 
segons nombre de persones, temps disponible, recursos etc.. 

MATERIAL 

Veure annex 1
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2. DINÀMIQUES I ACTIVITATS

BLOC TEMÀTIC 

Informació sobre el tabac. 

OBJECTIUS 

• Prevenir el consum de tabac. 
• Retardar l’edat d’inici de consum del tabac. 
• Augmentar la percepció de risc del consum de tabac

GRUP D’EDAT 

13-17 anys. 

DURADA 

30 minuts. 

DESENVOLUPAMENT 

Consta de dues activitats: 
1. “Derrocant els mites del tabac”, a través de la qual podrem aclarir les idees errònies 
o inexactes que els participants tenen sobre el tema.
2. “Què m’aporta fumar?”, mitjançant la qual es treballaran els avantatges i desavan-
tatges del consum de tabac. 

Activitat 1 “Derrocant els mites del tabac” 
Realitzarem un Kahoot (és el nom que rep un servei web que es comporta com un 
joc, que recompensa els qui progressen en les respostes amb una major puntuació 
que els catapulta a la part més elevada del rànquing). Després d’acabar el Kahoot en 
grups petits farem una breu reflexió sobre els mites que hem  vist a l’app i sobre les 
nostres creences al principi de la sessió.

•  Coneixies aquests mites? Els has escoltat en la gent del teu entorn? Ha canviat 
la teva opinió al respecte? Per conscienciar la resta sobre aquests o altres mites, 
sempre hem de buscar informació veraç. 

MATERIAL 

Veure annex 2
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Activitat 2 “Què m’aporta fumar?” 
Farem un quadre en una cartolina, en paper continu o en la pissarra, on apareixeran 
diversos àmbits de la vida (salut, qualitat de vida, sentits, estètica, economia, societat 
i àmbit personal). L’activitat consistirà en el fet que els participants vagin escrivint 
en notes adhesives els avantatges i desavantatges que troben a fumar o no fumar. 
Els van col·locant en la columna corresponent dins de l’àmbit al qual correspongui. 
Al final reflexionarem sobre el que s’hi ha assenyalat i afegirem aquells aspectes que 
veiem que no hi han aparegut en un primer moment però que són importants. Com a 
conclusió final, reflexionarem sobre el per què fumar sí ofereix tants desavantatges i 
tan pocs (o cap) avantatges així com el seu impacte. 

ÀMBITS 
AVANTATGES 

DE FUMAR
AVANTATGES 

DE NO FUMAR

DESAVAN-
TATGES DE 

FUMAR

DESAVANTAT-
GES DE NO 

FUMAR

SALUT

QUALITAT DE 
VIDA

SENSORIAL

ESTÈTICA

ECONÒMIC

SOCIAL

PERSONAL

Exemple. Deixar de fumar 
• Salut: Deixar de fumar és la decisió més saludable que un fumador pot prendre 

en tota la seva vida.
• Qualitat de vida: Milloraria la capacitat respiratòria. Milloraria la capacitat per fer 

exercici físic. Desaparició dels símptomes respiratoris (tos, expectoració, disp-
nea, etc.). 

• Sensorials: Milloraria el sentit del gust i de l’olfacte. 
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• Estètica: Milloraria l’estat de la pell i reduiria les ulleres. Desaparició de taques 
en dents i als dits. Desaparició de l’olor de fum a la roba i al cabell. Desaparició 
del mal alè.

• Econòmics: Estalvi després de deixar de comprar tabac. 
• Social: En deixar de fumar es contribueix al fet que l’entorn familiar i laboral sigui 

més saludable. 
• Personal: Deixar de fumar és un assoliment personal que farà que ens sentim 

millor i que tinguem més recursos per enfrontar-nos a situacions complicades. 
Augment de l’autoestima i de l’autoeficàcia.

Després d’acabar la taula, en grups petits farem una breu reflexió sobre els avantat-
ges i desavantatges que hem plantejat en aquesta dinàmica. 

• T’havies plantejat els desavantatges del tabac? Sabies que el tabac afecta tots 
aquests àmbits de la teva vida? 

MATERIAL 
• Nota adhesiva. 
• Pissarra, paper continu o cartolina. 
• Retoladors o bolígrafs.
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3. LA BALANÇA DE L’OCI 

BLOC TEMÀTIC 

Estils d’oci.
 
OBJECTIU 

• Afavorir la valoració del temps lliure com a espai de comunicació, goig i creixe-
ment personal. 

• Expressar opinions, escoltar i respectar les dels altres.
• Incrementar el coneixement i la pràctica d’alternatives per a l’ocupació del 

temps lliure d’una forma positiva i enriquidora. 

GRUP D’EDAT 

9-17 anys. 

DURADA 

15-20 minuts. 

CONCEPTES PREVIS  

Es considera “temps lliure” el temps que queda a la nostra disposició quan restem 
el temps de treball o d’estudi, el temps d’higiene, de menjar, de son i d’obligacions 
socials i polítiques. 

Es considera “oci” les activitats que es fan durant el “temps lliure” i que tenen com a 
finalitat la formació o el desenvolupament personal, la diversió i el descans. 

No tot l’oci pot considerar-se “saludable”. Es pot dir que compleix aquest requisit 
la part del nostre oci que contribueix al nostre benestar físic, social i mental. L’oci 
“no saludable” és el que, d’alguna forma, perjudica el nostre benestar en alguna de 
les àrees anteriors. És important que els nois i les noies siguin conscients de la im-
portància de l’oci en les nostres vides i que tinguin capacitat crítica per decidir com 
volen ocupar el seu temps lliure i quin tipus d’oci volen gaudir.
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En la nostra societat, el consum de tabac està molt estès i sempre ha tingut una rela-
ció molt estreta amb l’oci, especialment amb el dels adolescents. El nostre propòsit 
és lluitar contra la idea que la diversió i el consum de tabac estan units. 

DESENVOLUPAMENT 

Es demanarà a cada nen/nena que escrigui en diverses notes adhesives les activitats 
d’oci que desenvolupin en el seu temps lliure. Posteriorment, s’hi elaborarà un cartell 
sobre el paper continu amb una balança en la qual cada costat representi l’oci nega-
tiu i l’oci positiu. De manera individual, posaran les notes adhesives en cada costat de 
la balança segons considerin i argumentaran la seva resposta.  

D’aquesta manera se’ls ajuda a reflexionar de manera visual sobre la mena d’oci que 
hi predomina.  

RECOMANACIONS  

No fer el cartell de la balança fins que hagin escrit les notes adhesives. D’aquesta 
manera afavorim la sinceritat i la transparència.  

MATERIALS 

• Nota adhesiva. 
• Pissarra o paper continu. 
• Retoladors o guix.
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4. EN QUIN MIRALL ET MIRES?

BLOC TEMÀTIC 

Estils d’oci. 

OBJECTIU 

• Desenvolupar la imaginació, la creativitat. 
• Identificar la influència de les xarxes socials en les nostres preferències d’oci. 
• Fer conscients els participants de l’amplitud d’alternatives d’oci.
• Fomentar la cooperació entre els participants d’un grup. 

GRUP D’EDAT 

13-17 anys. 

DURADA 

45 minuts - 1 hora. 

CONCEPTES PREVIS 

Per fer aquesta activitat, seria recomanable que la persona dinamitzadora hagi llegit 
i comprès els conceptes previs de la dinàmica 1 “La balança de l’oci” en la qual s’ex-
pliquen les diferències entre temps lliure i oci i entre oci saludable i no saludable. 

DESENVOLUPAMENT 

Es comença preguntant sobre les xarxes socials que més utilitzen, per, posterior-
ment, nomenar els influencers que segueixen i el tipus de contingut que més els 
agrada. A la pissarra es fa una llista sobre les respostes.  

Se’ls mostren una varietat de fotos i vídeos (annex 3) de les persones que creen 
contingut per a aquestes xarxes socials en les quals s’observi que el seu missatge 
no afavoreix l’oci saludable. Se’ls fa la pregunta següent: “Quin missatge creus que 
transmet aquest contingut?”, i se’ls deixa un temps de reflexió i debat. 

Finalment, en petits grups crearan algun tipus de contingut per a les seves xarxes 
socials que fomenti l’oci saludable (la xarxa social que prefereixin). 
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RECOMANACIONS 

Les fotos que se’ls mostra seran amb contingut sobre diversos temes, com ara:
• Consum de tabac.  
• Consum d’alcohol.  
• Estereotips de gènere, de raça i físics.  
• Falses aparences.  
• Excessiva importància als diners i al material.
• Positivisme extrem sobre la vida i les relacions.  

MATERIALS 

• Annex 3. 
• Paper continu. 
• Retoladors. 
• Pintures. 
• Tisores. 
• Adhesius.
• Revistes. 
• Diaris.
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5. JOC DE ROL 

BLOC TEMÀTIC 

Habilitats socials. 

OBJECTIUS 

• Fomentar la cooperació i la participació. 
• Estimular la imaginació i desenvolupar la creativitat. 
• Reflexionar sobre el tipus d’oci del jovent. 
• Reforçar habilitats socials del jovent. 

GRUP D’EDAT 

14-17 anys. 

DURADA 

1 hora. 

CONCEPTES PREVIS 

El joc de rol és una tècnica de dinàmica grupal que consisteix, fonamentalment, en 
què un grup de persones interpreta una situació o un cas concret, real o fictici, ac-
tuant segons el paper que se’ls ha assignat i de tal forma que es posin en el paper del 
personatge que representen. Les habilitats socials es poden definir com les conduc-
tes o destreses necessàries a l’hora d’interactuar amb altres persones. Això inclou 
la manera en què la persona mostra sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets 
propis. Un exemple d’això seria la forma en què expressem el nostre empipament a 
un amic per alguna cosa que ha fet, o com ens presentem davant un grup nou.  

Les habilitats socials són apreses; s’interioritzen tant per l’experiència directa com 
per observació i aprenentatge verbal. Una de les habilitats socials més importants 
i que més ens serveixen en la nostra vida és l’assertivitat. Aquesta pot ser definida 
com una forma de comunicació que consisteix a defensar els drets propis i de la res-
ta, expressar opinions i fer suggeriments de manera sincera, sense caure en l’agres-
sivitat o la passivitat, i respectar la resta i les seves necessitats.
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Un altre concepte important a tenir en compte és la pressió grupal. Aquesta es refe-
reix a la força negativa o positiva que exerceix un grup determinat cap a una persona. 
En l’adolescència, el jovent es veu exposat a aquestes pressions i, per això, de vega-
des, adopta conductes amb les quals no necessàriament està d’acord. 

DESENVOLUPAMENT 

Els animadors prepararan una sèrie de personatges (Annex 4) dins d’una “comunitat 
de veïns”. D’aquesta manera, i a causa del seu personatge, cada persona tindrà un 
rol concret dins de la comunitat, que haurà d’exercir dins d’una “junta de veïns”. En 
aquesta junta, es proposaran diverses mesures que afectaran de forma diferent els 
veïns de la comunitat, pel que cada persona, segons el seu rol, haurà d’actuar d’una 
forma o d’una altra. Cada rol atorgarà uns certs privilegis, i aquests privilegis es po-
saran de manifest mitjançant unes cartes que repartirem (annex). Aquestes cartes 
les usaran a voluntat, i no faran servir més d’una per torn, una vegada hagi finalitzat 
el “debat” en cadascun dels temes. 

Primer moment 
Es repartiran els diferents personatges al grup, amb les cartes de privilegis corres-
ponents. Els personatges tindran “passives” que afecten les seves puntuacions d’una 
forma o d’una altra. Llegiran els personatges i descobriran la possible interacció que 
tenen amb la resta de veïns. 

Segon moment 
Es plantejaran diversos debats per fer dins de la comunitat. El grup haurà d’inter-
pretar el personatge que se’ls ha assignat. Cada vegada que s’aprovi alguna cosa en 
junta, els que donaven suport a la decisió guanyadora rebran 12 punts (guanyaran 
quan la majoria doni suport a la seva postura). La postura perdedora perdrà 7 punts. 

Els punts es comptaran al final de cada ronda. Tothom ha de votar per alguna de les 
opcions proposades en el debat de manera radical: sí o no. A qui no es decideixi o 
sigui imparcial, se li restaran 15 punts. Abans de començar cada nova ronda i abans 
del recompte de punts de cada cada ronda, l’animador deixarà un buit per a l’ús de les 
possibles passives. (exemple del que cal dir: qui pugui usar la seva passiva abans de 
començar aquesta ronda, i la vulgui usar, que ho faci o haurà d’esperar a la següent). 
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El que més punts tingui al final rebrà un premi. Els debats seran: 
• Derrama per a un ascensor. Farien pagar als del baix i els del primer a parts 

iguals, però quasi no l’usaran. (ascensor: sí o no) 
• Prohibir fumar a l’ascensor. L’ascensor fa olor de tabac sempre. (Fumar: sí o no) 
• Col•locar cendrers a les zones comunes. Farien pagar a tothom encara que no 

fumin o usin cigarretes electròniques. (Cendrers: sí o no).
• Instal•lació de calefacció comunitària. Hi ha dos veïns amb calefacció pròpia, 

però una comunitària sortiria més barata a llarg termini. (Calefacció: sí o no) 
• Veí músic que assaja a l’hora de la migdiada. (Aconseguir que no practiqui a casa 

seva mitjançant algun mitjà o que continuï tocant a l’hora de la migdiada)
•  Veïns que cargolen porros o tabac a les zones comunes. Es vol prohibir perquè 

pot afectar de manera negativa els hàbits dels menors. (Cargolar porros i tabac: 
sí o no) 

• Els divendres es fa una barbacoa al pati comunitari a la qual assisteixen tots 
menys dos veïns. A més, es permet fumar. Aquests dos veïns es queixen que els 
fa mala olor la roba i puja fum. (Barbacoa i fumar: sí o no) 

• A l’àtic s’obre un centre de massatges sense llicència, i dos dels veïns en són 
consumidors; a la resta no els fa gràcia, ja que hi munta i baixa molta gent es-
tranya. (Massatges: sí o no) 

• El president de la comunitat està fent una obra a casa seva, i ha contractat el 
seu veí paleta perquè la faci. Aquesta obra és necessària per a casa seva, però 
el porter (per la brutícia) i els del pis de baix (pel soroll) se’n queixen.  (Cessar 
obres: sí o no) 

Tercer moment 
Els rols fan referència a quins patrons de conducta solem dur a terme i, per tant , quin 
paper ocupem en un context o ambient determinat. Això es veu molt clarament a les 
sèries i a les pel•lícules: el líder, l’heroi, el secundari còmic…  

• Què tal el rol que us ha tocat representar durant el joc? Us ha costat molt o poc? 
Per què? 

• Quin rol penseu que hi teniu? És el rol amb el qual creieu que us identifica la 
gent? (Recordem que els rols són definits per les nostres accions, per ajudar-los 
a reflexionar en aquesta línia). 

• Manteniu els mateixos rols tot el temps? 
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• Quin paper representes a la teva classe?  
• I a casa teva?
• I al teu grup d’amics? 
• Esteu contents amb el rol que creuen que teniu? 
• Creieu que tots tenim un rol? Creieu que us cal un rol per ser valorats? 
• El tabac també ens fa posicionar-nos, tenir un rol. Fumes? No t’importa que fu-

min els de voltant? Et molesta que fumin? T’influeix que els teus amics fumin i 
tu no? T’inciten a fer-ho? Com actuem enfront del tabac també dóna informació 
de com som i ens crea un rol. 

Encara que a les sèries i pel•lis és molt fàcil identificar i distingir el rol, el paper, en 
la vida real, és més complex. Som éssers amb moltes cares, tantes com ambients als 
quals som. Per això, cal anar amb compte amb etiquetar algú (o nosaltres mateixos) 
en funció d’una sola d’aquestes cares: que en un moment concret duguem a terme 
un rol no significa que solament siguem aquest rol; som molt més que això.  

MATERIALS 

• Fulls 
• Bolígrafs 
• Cartes fetes pels animadors a través de l’Annex 4.
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6. CREA LA TEVA AVENTURA    

BLOC TEMÀTIC 

Habilitats socials. 

OBJECTIU

• Facilitar un espai on puguin expressar les seves opinions i desenvolupar les se-
ves idees a través de la creativitat. 

• Fomentar la participació juvenil. 
• Desenvolupar la comunicació entre les persones participants. 

GRUP D’EDAT 

14-17 anys. 

DURADA 

1 hora. 

CONCEPTES PREVIS 

Unit a l’explicat en la dinàmica anterior sobre habilitats socials, afegir que les ha-
bilitats socials es poden dividir en diversos tipus segons el criteri de classificació 
que s’hi utilitzi. Seguidament, es nomenen algunes de les habilitats socials més ne-
cessàries en les nostres vides.

• Habilitats socials bàsiques: saber escoltar, iniciar una conversa, mantenir una 
conversa, formular una pregunta, donar les gràcies, presentar-se, presentar a 
altres persones, fer compliments, tenir empatia, saber dialogar… 

• Habilitats socials avançades: demanar ajuda, participar, donar instruccions, se-
guir instruccions, disculpar-se, convèncer la resta, donar la teva opinió sobre el 
que penses sobre aquest tema. 

• Habilitats afectives: conèixer els sentiments propis i poder expressar-los, com-
prendre els sentiments de la resta, enfrontar-se amb l’empipament de la resta, 
expressar afecte, resoldre la por, autorecompensar-se, respectar els sentiments, 
consolar i animar la resta. 

• Habilitats alternatives a l’agressió: demanar permís, compartir alguna cosa, aju-
dar la resta, negociar, emprar l’autocontrol, defensar els drets propis, respondre 
a les bromes, evitar problemes a la resta, no entrar en baralles. 
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DESENVOLUPAMENT 

Primer moment 
Farem un “crea la teva aventura” http://confedonbosco.org/aventura.html (el docu-
ment s’envia al WhatsApp o per email) sobre la història de “Ramón” i hauran de triar 
individualment les opcions sobre la base del que ells i elles farien, de manera que 
segons el que trien (si són més assertius, agressius o passius) arriben a un final de la 
història o a un altre. 

Expliquem què és l’assertivitat, si algun no ho entén després d’aquest moment. «L’as-
sertivitat es defineix com: “l’habilitat d’expressar els nostres desitjos d’una mane-
ra amable, franca, oberta, directa i adequada, aconseguint dir el que volem sense 
atemptar contra la resta. Negociant amb ells i elles el seu compliment”. Està al 
tercer vèrtex d’un triangle en el qual els altres dos són la passivitat i l’agressivitat. 
Situats al vèrtex de la passivitat evitem dir o demanar el que volem o ens agrada; a 
l’agressivitat ho fem de forma tan violenta que ens desqualifiquem nosaltres ma-
teixos. Emprar l’assertivitat és saber demanar, saber negar-se, negociar i ser flexi-
ble per poder aconseguir el que es vol, respectant els drets de la resta i expressant 
els nostres sentiments de manera clara. L’assertivitat consisteix també a fer i rebre 
compliments, i a fer i acceptar queixes.» 

Comportar-nos de manera assertiva ens ajuda a crear relacions honestes (expres-
sant com ens sentim), a millorar la comunicació i a guanyar-nos el respecte de la 
resta. 

Segon moment 
Es divideixen en dos grups. A cadascun se li dóna un paperet amb el rol que han de 
seguir en el debat: agressiu, assertiu o passiu. Es faran mini-debats amb temes dife-
rents i cada noi i noia actuarà segons el que li ha tocat.

Temes:  
• Els nens i els videojocs  
• El tabac, la cigarreta electrònica i els porros  
• L’ús d’ordinadors a una edat primerenca  
• Legalització de les drogues  
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• La vida al camp vs. la vida a la ciutat  
• Treballar a casa vs. treballar en una oficina/en un despatx, etc.  
• Estudiar en línia vs. aprenentatge presencial (institució, escola, universitat, etc.) 
• Viatge exòtic a un país llunyà o viatge a una ciutat (més prop d’on vius) 
• Viatjar sol o sola vs. viatjar amb amitats/en família  
• Cotxe esportiu i nou vs. cotxe de segona mà  
• Estar solter o soltera vs. estar casat o casada  
• Menjar ràpid vs. restaurant tradicional 

Tercer moment 
Es divideixen en diversos grups segons el número que siguin i es reflexiona sobre 
com s’han sentit, com creuen que són ells i elles, si ha coincidit el seu rol amb com 
solen actuar i comunicar-se, etc. Que pensin com poden millorar i comunicar-se de 
manera més assertiva amb totes les persones amb les quals interactuen a diari.  
Com t’has sentit en el paper que t’ha tocat representar? Normalment actues d’una 
forma semblant? Quins aspectes positius i negatius té actuar d’aquesta manera? 
T’agradaria saber o poder comunicar-te d’una altra manera? Per què? 

MATERIALS 

• Document html “Crea la teva aventura” 
• Notes adhesives amb els rols del debat (agressiu, passiu o assertiu)
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7. PRESENTACIÓ APP PASSAPORT 0,0 

BLOC TEMÀTIC 

Habilitats socials, informació sobre el tabac i estils d’oci. 

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer als participants una aplicació l’objectiu de la qual és prevenir el 
consum primerenc de tabac. 

• Assentar les habilitats, els coneixements i les competències que s’han treballat 
en les dinàmiques anteriors a través de jocs. 

• Fomentar la competència digital a través d’una app educativa. 

GRUP D’EDAT 

9-17 anys. 

DURADA 

45 minuts. 

Després d’haver dut a terme les dinàmiques anteriors i haver treballat els tres blocs 
temàtics (habilitats socials, informació sobre el tabac i estils d’oci) és necessari 
afermar els coneixements i les competències que els participants han adquirit. Per a 
això, a través de l’app Passaport 0,0 podran jugar i practicar el que han après, indivi-
dualment o amb amistats. Per tant, mentre es diverteixen, interioritzaran conceptes, 
hàbits, missatges amb reforços positius, etc. 

DESENVOLUPAMENT 

És aconsellable que la persona dinamitzadora presenti l’aplicació al conjunt de parti-
cipants. Per a això, prèviament, s’assegurarà que el lloc on el presenti tingui connexió 
a internet i que, almenys, hi hagi un mòbil o tauleta Android, amb una versió superior 
a la 5.1, per cada dues persones. 

Seria ideal que, mentre el dinamitzador indiqui pas per pas el que cal fer, els nois i 
les noies ho vagin fent amb els telèfons mòbils o les tauletes.  El que han de fer els 
participants és: 
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1. Descarregar l’aplicació Passaport 0,0 des del Play Store. 
2. Registrar-se en l’aplicació introduint un sobrenom i, si volen, un correu electrò-

nic. El correu electrònic és opcional, però aconsellable per poder recuperar la 
contrasenya. 

3. Seguidament, personalitzar l’avatar i la capçalera en “El meu passaport”. 4. La 
persona dinamitzadora explicarà breument els cinc jocs i les possibilitats de joc, 
tant en aleatori, com triant joc, en mode individual o en multijugador, així com la 
resta de funcionalitats de l’app. 

4. Es recomana deixar als participants un temps perquè juguin de manera lliure. 
Mentrestant, la persona dinamitzadora estarà pendent de qualsevol dubte que 
en puguin tenir. 

RECOMANACIONS 

Es recomana que la persona dinamitzadora prèviament s’hagi descarregat l’aplicació 
i hagi dedicat un temps a jugar-hi. L’aplicació és molt senzilla i intuïtiva, i per això és 
fàcil de gestionar-s’hi. Així mateix, té una part d’instruccions per aclarir-ne qualsevol 
dubte. 

És aconsellable haver treballat abans els tres blocs temàtics. Si no es disposa d’in-
ternet al centre juvenil o a l’associació per jugar amb l’aplicació, es pot demanar als 
participants que, anteriorment, hagin descarregat l’app a casa amb connexió WiFi, ja 
que l’app permet jugar offline (encara que no en manera multijugador). 

És interessant que les persones dinamitzadores en recomanin l’ús i convidin els nois 
i les noies a jugar, perquè, com més temps passin jugant, més coneixements adqui-
riran i interioritzaran. 

MATERIALS 

Telèfons mòbils o tauletes Android versió 5.1 o superior.
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ANNEX 1

“PROVES DE LA GIMCANA”

Prova 1: No al mal alè 

Col•locades 20 cartes damunt del coll d’una ampolla, tirar entre tot el grup una a 
una les 19 primeres cartes bufant, de manera que quedi l’última al coll de l’ampolla. 

Materials: Ampolla i 20 cartes. 

Prova 2: No a perdre l’olfacte 

Col•locats en un punt de sortida, cada nen o nena haurà de traslladar d’un punt a un 

altre un paper petit inspirat amb el nas. Guanyaran els qui arribin més lluny. 

Materials: Papers petits. 

Prova 3: No a l’envelliment de la pell. 

Endevinar els dibuixos que es marquen els uns als altres a l’esquena amb un bolígraf. 
El monitor els proporcionarà paraules relacionades amb el tema. 

Materials: Llista de paraules (cigarreta, cendrer, burilla, fum...) i bolígraf.

Prova 4: No a les cremades a la roba 

Els nois i les noies han de posar-se una bossa d’escombraries al voltant del cos i pas-
sar a través d’un recorregut compost per un laberint de cadires a les quals haurà pe-
gats amb cinta adhesiva retoladors destapats. L’objectiu d’aquesta prova serà arribar 
a l’altre costat sense pintar-se. Aquesta prova pot fer-se amb dues o tres persones 

juntes dins d’una mateixa bossa o embolicades en paper d’estrassa.
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Materials: Bossa d’escombraries/paper d’estrassa, tisores, cinta adhesiva, cadires i 
retoladors.

Prova 5: No a malbaratar els diners 

Aconseguir ficar monedes o fitxes dins d’un got que està al fons d’una galleda plena 
d’aigua. Amb l’aigua, les monedes canvien de direcció i, per això, serà més compli-
cat fer-ho. Han d’aconseguir ficar un nombre de monedes en el temps que s’estimi 
oportú. 

Materials: Galleda plena d’aigua, got i monedes/fitxes. 

Prova 6: No a les dents grogues 

Llançar un raspall de dents des d’una distància de 10 metres i aconseguir deixar-lo 
dins d’una dent groga dibuixada en una cartolina que estarà al sòl, com a mínim, tres 
vegades entre tot el grup. Es pot fer amb diverses cartolines i alguns raspalls perquè 

participin més d’una persona alhora. 

Materials: Dents dibuixades en cartolines i raspalls de dents. 

Prova 7: No a la mala olor a la roba i als cabells. 

En un punt es col•loca una galleda amb diverses teles (tantes com participants hi 
hagi en cada grup) on haurem abocat vinagre, quètxup...i diverses coses que facin 
mala olor, i a uns 15 metres, un cub on posi “rentadora” i hi hagi una mica d’aigua amb 
sabó. La prova consisteix a transportar una de les teles en un got de plàstic de litre 
col•locat sobre el cap des de la primera galleda fins a la qual es llegeix “rentadora”.  
Tots els membres del grup han de fer-ho usant com a relleu el got de plàstic. 

Materials: Dues galledes (una amb aigua i sabó i una altra amb líquids que facin mala 
olor), teles per als participants i un got de plàstic de litre.
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Prova 8: No a respirar malament durant l’exercici. 

Després que el grup recorri una distància (volta a un camp de bàsquet per exemple), 
cadascun ha d’inflar un globus. Es repeteix la carrera i s’infla un altre globus.  La 
prova haurà acabat quan tots els membres del grup hagin arribat al final amb dos 

globus inflats i lligats. 

Material: Globus. 

Prova 9: No marginar-me per sortir a fumar. 

Els components del grup posats en cercle es donen les mans, amb les condicions 
que no poden donar les dues mans a la mateixa persona, ni a les persones del costat. 
Una vegada agafats tots hauran de formar un cercle sense soltar-se les mans. Si es 

solten es tornarà a començar de nou. 

Material: No cal res. 

Prova 10: No als dits grocs.

 
Trobar un gra d’arròs en un bol ple de colorant alimentós groc. 

Materials: Bol, colorant alimentós i arròs. 

Prova 11: No als problemes greus a llarg termini. 

Inflar un globus el més possible sense trencar-lo i sense lligar-lo i, amb l’aire de 
l’interior, deixar caure per la vora d’una taula 12 gots de plàstic que estan col•locats 

cap avall. 

Materials: Globus i 12 gots de plàstic.
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Conclusió: mitjançant aquestes activitats i fent una explicació prèvia, s’aconsegueix 
que els nens i les nenes reflexionin sobre les diverses conseqüències físiques del 
tabac a través de diverses preguntes, com ara:  

• Sabíeu que el tabac ens afecta d’aquesta manera? 
• Coneixeu algú que fumi que tingui algunes d’aquestes característiques?
• Penseu que a aquestes persones els agrada tenir aquestes característiques?
• Creieu que les persones del vostre entorn que fumen les coneixen?
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ANNEX 2

PREGUNTES I RESPOSTES KAHOOT
Nota per al dinamitzador: La resposta correcta està en negreta 

Fumar una cigarreta relaxa i alleuja l’estrès? 
• Sí, perquè té propietats relaxants. 
• No, el tabac no té propietats relaxants, ja que és un estimulant.
• Sí, perquè, quan fumes, en tirar el fum, alleuges la tensió.   

LLes cigarretes baixes en nicotina no fan mal, no són cancerígenes.
• Fals, encara que tinguin una concentració de nicotina i de quitrà menor, se solen 

donar calades més profundes, i per això s’anul•len els avantatges. 
• Vertader, ja que contenen molt menys nivells de nicotina i quitrà.
• Fals, ja que contenen altres substàncies més cancerígenes. 

El tabac contamina, però més els cotxes i les fàbriques. 
• Vertader, la contaminació ambiental afecta el sistema respiratori de les perso-

nes més que el tabac. 
• Fals, el tabac és present en una tercera part de tots els càncers diagnosticats. 
• Vertader, la causa principal de càncer del pulmó és la contaminació ambiental.

Jo no depenc del tabac, puc deixar de fumar quan vulgui. 
• Només cal fixar-se un dia per deixar-ho. 
• Tinc un amic que ho va deixar d’un dia cap a un altre, té molta força de voluntat.
• Cal prendre-s’ho molt seriosament, ja que la dependència és difícil de tallar. 

Quan es deixa de fumar es passa molt malament, és pitjor el remei que la malaltia.
• La síndrome d’abstinència és transitòria; la malaltia causada pel tabac és per 

a tota la vida. 
• Hi ha persones a les qui el seu metge els ha recomanat no deixar el tabac.
• La dependència a la nicotina provoca malestar per sempre.
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Si es deixa de fumar, s’engreixa? 
• Sí, totes les persones engreixen.  
• No té relació una cosa amb l’altra. 
• No tothom engreixa. Això dependrà de l’alimentació i de l’exercici que facis.  

Deixar de fumar és gairebé impossible. 
• És impossible, ja que la majoria de gent que ha fumat alguna vegada, torna a 

recaure. 
• És fàcil si tens motivació. 
• És difícil però és possible. 

El tabac de cargolar és més natural, menys perjudicial; es fuma menys i és més fàcil 
deixar-lo. 

• Vertader. 
• Fals. 

Conec persones molt grans que fumen molt i estan molt bé. 
• Vertader.  
• Fals. 

Hi ha moltes coses pitjors que el tabac.  
• El tabac és la segona causa de mort evitable als països industrialitzats; la prime-

ra són drogues, com ara l’èxtasi.  
• El tabac és la primera causa de mort evitable als països industrialitzats. 
• El tabac és la segona causa de mort evitable als països industrialitzats; el primer 

és l’alcohol. 

Fumar poc en una dona embarassada no danya el fetus. És millor això que tenir an-
sietat.  

• L’ansietat afecta més negativament al fetus que una cigarreta.
• El tabac és un fort predictor de problemes en l’embaràs i en el postpart. 
• El tabac travessa la barrera placentària i produeix alteracions en el fetus. 
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El tabac ros no és tan dolent com el negre.  
• Vertader, ja que el tabac ros té menys quitrà. 
• Fals, ja que els dos tenen el mateix tipus de components nocius. 
• Vertader, només cal fixar-se en el gust; és molt més suau el del tabac ros. 

Fumes perquè t’agrada?  
• Fumo perquè em relaxa 
• T’acostumes al gust i t’acaba agradant. 
• La majoria de la gent fuma perquè té dependència a la nicotina.



30

ANNEX 3

FOTOS DE XARXES SOCIALS

Aquestes fotos “perfectes” de famosos que veus a l’Instagram estan molt lluny de 
ser el que aparenten.
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Hores de maquillatge, poses afavoridores i tot tipus d’edició tenen lloc abans que 
aquesta foto “casual” sigui pujada a les xarxes.



33

Això també és per a ells. Les revistes són una il•lusió. 
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ANNEX 4               

PERSONATGES

L’empresària
Té bastants diners, això li dóna influència. Treballa gairebé tot el dia fora i viu al 1er A. 
És intel•ligent, raonable i extravertida. Té parella (l’influencer) i viu amb ell. 

El seu rol dins de la comunitat és mantenir la serenitat, mirar pels seus propis inte-
ressos i després pels de la resta, no es queda callada quan ha de dir alguna cosa i és 
inconformista. 

És esportista i, per això, no necessita ascensor, té calefacció, sol assistir a les barba-
coes comunitàries i viu sota el president. 

Manté una relació cordial amb els seus veïns a excepció del porter i l’amant de la 
cuina.

Passiva: Mare: Al principi de cada ronda trucarà a la seva mare perquè li ingressi 3 
punts extra. 

L’influencer 
No té molta influència en la comunitat, és més conegut per ser la parella de “l’em-
presària”. Viu amb ella al 1er A.  

És un xaval que puja vídeos a Youtube i a les diverses xarxes socials, i està especia-
litzat en un canal de gameplays. Fa directes totes les tardes jugant a videojocs de 
terror. 

Als matins dorm ja que el contingut el puja a les tardes.  És profund i transcendental, 
gaudeix de la vida al moment i no li importa molt la resta, “es deixa portar”. Per això, el 



36

seu rol dins de la comunitat és més aviat passiu, no s’implica massa i tampoc busca 
problemes amb ningú. 

No és un mantingut i s’ofèn bastant quan li ho insinuen, però viu del que li agrada i, a 
més, ho necessita. En temes comunitaris sol estar d’acord amb la seva parella, però 
no dubtarà a fer-li entrar en raó si creu que està equivocada. 

Vol ascensor perquè sol fer moltes comandes per Internet i el repartidor no puja les 
escales, té calefacció pròpia, sol assistir a les barbacoes comunitàries, viu sota el 
president, i odia haver d’escoltar gent pujant i baixant les escales, ja que el molesten 
quan fa directes.
 
Passiva: Passotisme: Durant una de les rondes, estarà pendent de les seves xarxes 
socials, i per això no s’assabentarà del que estan parlant, decidirà no votar i, encara 
així i tot, guanyarà 12 punts (aquesta passiva només es pot usar una vegada durant 
tot el joc). 

El porter 
El porter no té molta influència. No obstant això, cau bastant bé als veïns en general. 
Viu a la mateixa porteria i treballa a l’edifici en neteja i manteniment.

És amable, treballador i lleial. 

Manté una relació no oficial (affair) amb una veïna, “la universitària”. Ell està enamo-
rat i ella, no. És una relació tòxica, ja que discuteixen sovint. 

Els problemes de la comunitat, en general, no són rellevants per a ell, més enllà dels 
interessos de “la universitària”. Organitza una barbacoa tots els divendres, ja que és 
el seu moment de desfogament de la setmana. No té molts diners, i li farien pagar 
per l’ascensor, ja que viu a l’edifici. No li agraden ni les obres ni la gent estranya dins 
de l’edifici.  

El seu rol dins de la comunitat és afavorir la convivència, estar pendent de les ne-
cessitats dels veïns. Recolza, en general, les decisions de la universitària, però no té 
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problemes en fer-li la contrària. Li agrada el seu treball i el vol conservar i, per això, 
no és molt crític amb el president.

Passiva: Cop d’escombra: Al final de tres rondes a triar, abans de comptar els punts, 
el porter li donarà un cop d’escombra al veí que triï i li farà canviar d’opinió (aquesta 
passiva solo es pot usar al final de tres rondes diferents a triar). 

La universitària 
No té molta influència, està en atur i viu al 3er A.

Viu dels diners dels seus pares i està en un pis llogat, la propietària del qual és 
“l’amant de la cuina”.  És amable, bastant sincera i molt activista.

Manté una relació no oficial (affair) amb el porter. Ell diu que està enamorat i ella, no. 
És una relació tòxica, ja que discuteixen sovint.  

És molt crítica amb tot el que passa al seu voltant, però vol viure tranquil•la, ja que la 
resta del dia lluita per diverses causes. El seu rol en la comunitat és passiu/agressiu, 
ja que solta pulles cap a la resta quan en realitat tampoc li és del tot rellevant.  

Vol un ascensor, no té calefacció a casa seva, li agraden els videojocs, ja que els usa 
per evadir-se dels estudis de medicina, no li agraden les barbacoes perquè és vegana 
i el fum fa que li faci mala olor la roba estesa, li agraden els massatges i li fa mal 
l’esquena, i per això els necessita. Odia el soroll de les obres.

No té una bona relació ni amb l’amant de la cuina ni amb el president.  

Passiva: Til•la: En dues rondes a triar, la universitària recomana un calmant a algun 
dels seus veïns al final de la ronda, i aquest es relaxa tant que perd 7 punts sense 
adonar-se’n (aquesta passiva solo es pot usar dues vegades durant tot el joc).
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L’amant de la cuina 
L’amant de la cuina és una veterana dins de la comunitat, coneix tots els secrets dels 
veïns, ja que és jubilada i passa molt temps a l’edifici. Viu al 2on B. S’interessa exces-
sivament per la vida de les seves veïnes, molt bona cuinera i rondinaire, però bastant 
adorable. Fuma de tot perquè creu que l’ajuda amb els dolors.  

Vol un ascensor per a ella i les seves amigues, no té calefacció pròpia, li encisa dor-
mir la migdiada, li agrada la gent estranya perquè dóna “vidilla” a la comunitat. Odia 
les barbacoes. No escolta molt bé, així que els sorolls li solen ser indiferents. El seu 
rol dins de la comunitat és ficar zitzània a les juntes per estar entretinguda, demanar 
molt de respecte cap a ella per ser una persona gran i duu menjar bo a les juntes. 

Manté una relació cordial amb els seus veïns, i es porta especialment bé amb “l’ad-
vocada”, dona del president. 

Passiva: Al principi de cada ronda se li escaparà un secret (inventat sobre la marxa 
pel participant al qui li toqui aquest personatge) d’algun veí, la resta hauran de votar 
tenint això en compte.
 

El president 
El president és un veterà dins de la comunitat, porta allí gairebé tant de temps com 
l’amant de la cuina. És professor i està molt implicat en la comunitat. Viu al 2on A. És 
intel•ligent, culte i bastant raonable. S’autoexigeix molt com a president, tant que de 
vegades li supera. Viu estressat per això mateix, però alhora, pensa que ser president 
d’una comunitat de veïns és un gran càrrec, i per això s’ho té cregut. 

Viu amb la seva esposa, “l’advocada”, al segon pis. La seva esposa té molt poder de 
convicció i, per aquest motiu, moltes vegades es contagia del seu pensament. 

Vol ascensor, no té calefacció pròpia, li agrada fer la migdiada, no li fan gràcia les 
barbacoes, no li agraden els estranys i està duent a terme una reforma de la cuina a 
casa seva, ja que era molt antiga. 
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El seu rol dins de la comunitat és buscar la concòrdia, però sempre tractant d’em-
portar-se la gent al seu terreny. És bastant servicial, però pensa que és la màxima 
autoritat a les juntes, i per això no deixa que els altres veïns li passin per sobre. Manté 
una relació cordial amb els veïns, excepte “l’influencer” i “la universitària”, que no li 
cauen molt bé. 

Passiva: Règim: Al final d’una de les rondes a triar, s’anul•larà la votació, però tant la 
seva dona com ell perdran 3 punts (aquesta passiva només es pot usar una vegada 
durant tot el joc). 

L’advocada 
És advocada i està acostumada a intentar tenir la raó en tot. Fuma porros segons ella 
per a desestressar-se.  

És la dona del president. Viu al 2on A. 

El seu marit li fa bastant cas, ja que pressuposa que pel seu treball entén de moltes 
coses, i està d’acord amb ella en tots els problemes de la comunitat.  Se sent impor-
tant com la dona del president. 
 
El seu rol dins de la comunitat és criticar qui cridi el seu marit, i el defensarà de ma-
nera poc assertiva. 

Té una bona relació amb l’amant de la cuina. 

Passiva: Suport incondicional: L’advocada està molt unida al seu marit, s’alegra molt 
pels seus encerts i s’entristeix molt per les seves errades, i si el seu marit aconse-
gueix punts, ella se’n sumarà 3 i, si el seu marit perd punts, ella se’n restarà 3. 

El paleta 
Viu amb la seva família (“l’electricista” i fills) al 3er B. És una persona molt agradable, 
bona i servicial. Està una mica cansat de la rutina i el seu marit de vegades li posa el 
cap com un bombo, però viu tranquil i treballa per mantenir la seva família.
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És molt simpàtic i vol el benestar general. Fuma molt de tabac i no pot estar sense 
fumar més de 10 min. 

El seu rol dins de la comunitat és posar pau entre els altres veïns i fer valdre la seva 
opinió de manera assertiva.

Vol un ascensor, té calefacció però vol donar-se de baixa perquè amb el seu treball li 
farien descompte per comunitat, la migdiada és el seu únic moment de relax del dia, 
li encisen les barbacoes, té problemes d’esquena i, per això, li agraden els massatges. 
Li fa l’obra al president.  

És feliç amb el seu treball i estima la seva família.  

Es porta bé amb tots els veïns. 

Passiva: Arranjament: Durant una ronda, el paleta haurà fet un arranjament a la casa 
d’un veí; hi haurà tant de desordre que s’emportarà “sense voler” la passiva del veí que 
triï (aquesta passiva només es pot usar dues vegades durant tot el joc).
 

L’electricista 
Viu amb la seva família (“el paleta” i fills) al 3er B. És electricista en un hotel de Gran 
Via. 

És una persona simpàtica, extravertida, temperamental i molt capritxosa. El seu ma-
rit l’ajuda a mantenir els peus en la terra, però si fora per ell, caminaria tot el dia 
comprant accessoris innecessaris per a la casa a l’IKEA.  

El seu rol dins de la comunitat és el de emprenyar-se fàcilment, però només amb la 
gent que li cau mal (l’empresària, l’amant de la cuina i el president). Aquests li cauen 
malament perquè han tingut comentaris ofensius cap a ell en altres reunions. El pa-
leta mai s’ha assabentat d’aquestes coses. 
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Li agradaria tenir un ascensor, li agrada la calefacció que tenen contractada, li enci-
sen els videojocs, no li agrada que hi hagi barbacoes perquè és molt fitness i vol que 
el seu marit també ho sigui, però no li ho vol dir directament. Li agraden els massat-
ges i sap que li fan bé al seu marit. Dóna suport a l’obra ja que calen diners a casa. 

Passiva: Orgull: Al principi d’una ronda a triar, li robarà 10 punts al veí que més li hagi 
interromput parlant en l’anterior ronda i els rebrà ell (aquesta passiva només es pot 
usar una vegada durant tot el joc). 

El massatgista 
El massatgista treballa a l’àtic i és propietari, però no viu en aquesta comunitat. És 
simpàtic en general, però té molt geni. El seu treball li proporciona bastant pau i el 
necessita per a viure, ja que és pare solter. 

El seu rol dins de la comunitat és més aviat passiu, els problemes dels veïns no in-
flueixen tant en ell, ja que no viu allí; no obstant això, voldria un ascensor per facilitar 
l’arribada a l’àtic i per comoditat dels clients, no té calefacció i li vindria bé durant les 
seves sessions, està intentant fer-se veure a les xarxes socials per promocionar el 
negoci, el fum de les barbacoes es fica per la finestra i molesta els clients.
 
No té intenció de contractar llicència de negoci perquè li seria més car i li costa 
arribar a fi de mes. 

Es porta bé amb els veïns en general, excepte amb l’amant de la cuina. Fuma vaper i 
considera que no afecta negativament la salut. 

Passiva: Spa: El massatgista dóna molt bons massatges, al final de dues rondes di-
ferents a triar, podrà donar 5 punts al veí que triï i guanyar 7 ell mateix com a recom-
pensa (aquesta passiva solo es pot usar dues vegades durant tot el joc).



42

ANNEX 5               

TEST DE FAGERSTRÖM DE DEPENDÈNCIA DE NICOTINA

(FAGERSTRÖM TEST FOR NICOTINE DEPENDENCE)

1. Quant trigueu a fumar la primera ciga-
rreta quan us desperteu?

5 minuts (3)
6-30 minuts (2)
31-60 minuts (1)
> 60 minuts (0)

2. Us resulta difícil no fumar en llocs en 
els quals està prohibit, per exemple a 
l’hospital, la biblioteca, el cinema, etc.?

Sí (1)
No (0)

3. Quin és la cigarreta que més us mo-
lestaria no poder fumar?

La primera del dia (1)
Qualsevol altre (0)

4. Quantes cigarretes fumeu cada dia?
≤10 (0)
11-20 (1)
21-30 (2)
> 30 (3)

5. Fumeu amb més freqüència durant 
les primeres hores després de desper-
tar-vos que durant la resta del dia?

Sí (1)
No (0)

6. Fumeu quan esteu malalt i heu de 
quedar-vos en llit la major part del dia?

Sí (1)
No (0)

Puntuació total:
Dependència baixa: 0-4 punts
Dependència mitjana: 5 punts
Dependència alta: 6-10 punts



Aquest material ha sigut elaborat per la Confederació Don Bosco, com a part del programa 
“Pasaporte 0,0” dintre/dins de la linea d’Educació per a la Salut, en col·laboració d’en Gema 
Aonso Diego, graduada en Psicologia i Màster en Psicologia General Sanitària per la Unive si-
tat d’Oviedo, Màster en tabaquisme per la Universitat de Cantàbria, i a l’actualitat, doctoranda 
al tractament del tabaquisme en persones amb un tractament per altres substàncies.

Ha estat creat com a recurs orientatiu pel que està obert a les aportacions i l’experiència dels 
agents socials que els utilitzin. Esperem que la informació i les dinàmiques ofertes us siguin 
útils en la vostra labor preventiva. Així mateix, volem agrair i lloar el treball i la dedicació dels 
joves voluntaris com a impulsors d’hàbits de vida saludable.
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