
RECURSOS DIDÁCTICOS

PARA A PREVENCIÓN

DO CONSUMO DE TABACO 

Segunda campaña



NOTA SOBRE A LINGUAXE 

Na Confederación Don Bosco, traballamos por igual mulleres e homes, mozos e mozas, nenas 
e nenos. Pensamos que é importante contar coa participación de todos e todas e non enten-
demos que haxa diferenzas por cuestión de xénero. 

Este manual escribiuse tratando de utilizar unha linguaxe igualitaria e non sexista aínda que, 
nalgúns casos e para facilitar a lectura, fai uso xenérico do masculino para designar aos dous 
sexos.
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QUE VAS PODER ATOPAR NESTE MATERIAL?

Nesta guía de recursos didácticos atoparás unha proposta de actividades e dinámi-
cas lúdico-educativas para traballar con adolescentes a prevención do consumo de 
tabaco.

Estes materiais poden utilizarse durante sesións diferentes ou ao longo dunha xor-
nada formativa; son actividades facilmente adaptables a diferentes tipos de organi-
zación e programación, así como a diferentes perfís de destinatarios. 

Non hai unha orde concreta para realizar as dinámicas. Porén, nas recomendacións 
indicarase se é necesario ou conveniente introducir algún aspecto previo á activida-
de.

As fichas están divididas en tres bloques: 
• Estilos de ocio. 
• Información sobre o tabaco. 
• Habilidades sociais. 

ESTILOS DE OCIO 

O ocio é unha parte moi importante das nosas vidas. O tipo de ocio que realizamos 
durante a nosa xuventude inflúe directamente na adquisición e fortalecemento de 
hábitos de vida saudable. É interesante coñecer o tipo de ocio do que actualmente 
gozan os mozos e analizar o impacto que isto provoca nas súas vidas. 

Así mesmo, é importante dar a coñecer as alternativas de ocio existentes ao alcance 
da mocidade, que non inclúan tabaco nin outras drogas. O ocio en si mesmo é un es-
pazo educativo fundamental para o desenvolvemento integral dos novos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
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INFORMACIÓN SOBRE O TABACO

Considérase imprescindible proporcionar, tanto a mozos como a mediadores, in-
formación actualizada e veraz para, deste modo, poder desmitificar ideas erróneas 
sobre o consumo de tabaco. Estas ideas están moi estendidas na nosa sociedade 
e poden chegar a crear moita confusión. Por tanto, é necesario resolver dúbidas e 
inquietudes dos destinatarios fomentando un clima de confianza.

HABILIDADES SOCIAIS

Desenvolver unhas correctas habilidades sociais nos novos non só lles axudará a 
construír relacións máis positivas ou a interactuar moito mellor cos demais, senón 
que pon ao seu alcance o núcleo da aprendizaxe social e emocional. Sen dúbida, a 
asertividade e a empatía teñen un papel protagonista nas nosas actividades, porque 
consideramos que o feito de manexalas empodera aos mozos e fainos capaces de 
tomar decisións responsables.

É necesario ter en conta que as dinámicas están pensadas 
para grupos de 15 persoas aproximadamente, pero a persoa di-
namizadora pode adaptalas á realidade de cada grupo (idade, 
número de participantes, contexto, etc.). 

En cada ficha atoparemos información relevante sobre a ac-
tividade: o bloque temático ao que corresponde, así como os 
obxectivos específicos de cada unha das actividades, idade, 
duración e conceptos previos, pautas para o desenvolvemen-
to, recomendacións e materiais que se necesitarán durante o 
desenvolvemento da actividade.  

De forma complementaria, encontraremos uns anexos que 
axudarán a realizar a actividade. Estes anexos tamén son sus-
ceptibles de ser modificados ou enriquecidos pola persoa di-
namizadora. 
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DINÁMICA BLOQUE TEMÁTICO ANEXO

1. Gymkana
Información sobre o 

tabaco
Anexo 1

2. Dinámicas e activida-
des

Información sobre o 
tabaco

Anexo 2

3. A balanza do ocio Estilos de ocio

4. En que espello te 
miras?

Estilos de ocio Anexo 3

5. Role-playing Habilidades sociais Anexo 4

6. Crea a túa propia 
aventura 

Habilidades sociais

7. Presentación App
Pasaporte 0,0

Estilos de ocio, informa-
ción sobre o tabaco y 

habilidades sociais
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1. GYMKANA

BLOQUE TEMÁTICO

Información sobre o tabaco.

OBXECTIVOS

• Previr o tabaquismo. 
• Atrasar a idade de inicio do consumo de tabaco. 
• Aumentar a percepción do risco do consumo de tabaco
• Sensibilizar e informar sobre as consecuencias do tabaco. 

GRUPO DE IDADE

9-13 anos.

DURACIÓN

1 hora e 30 minutos.

DESENVOLVEMENTO

Distribuídos polo patio ou en salas encontraremos aos animadores que dispoñerán 
dos materiais necesarios para cada proba. Os nenos e nenas, divididos en grupos de 
10 a 15 persoas, irán de proba en proba libremente sen seguir ningunha orde ata con-
seguir realizalas todas. Cada grupo levará unha folla onde os animadores pegarán 
un adhesivo por cada proba que realicen. O obxectivo é conseguir o maior número de 
adhesivos no menor tempo posible. O primeiro grupo que o consiga será o gañador. 
Recomendamos que ao final da gymkana se lles entregue un incentivo a modo de 
recordo, no que se explique que hai alternativas para non fumar. Este simple xesto re-
forza moito a información recibida e axúdanos a manter a súa motivación polo tema.

RECOMENDACIÓNS

A gymkana é só unha guía; pódese cambiar e poden engadirse probas segundo o nú-
mero de persoas, tempo dispoñible, recursos, etc. 

MATERIAL 
Ver anexo 1
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2. DINÁMICAS E ACTIVIDADES

BLOQUE TEMÁTICO

Información sobre o tabaco.

OBXETIVOS

• Previr o consumo de tabaco. 
• Atrasar a idade de inicio do consumo de tabaco. 
• Aumentar a percepción do risco do consumo de tabaco

GRUPO DE IDADE

13-17 anos.

DURACIÓN

30 minutos.

DESENVOLVEMENTO 

Consta de dúas actividades: 
1. «Derribando os mitos do tabaco», a través da cal poderemos clarificar as ideas 

erróneas ou inexactas que os participantes teñen sobre o tema. 
2. «Que me aporta fumar?», na cal traballarán as vantaxes e desvantaxes do consumo 

de tabaco. 

Actividade 1: «Derribando os mitos do tabaco» 
Realizaremos un Kahoot (é o nome que recibe un servizo web que se comporta como 
un xogo, recompensando a quen progresa nas respostas cunha maior puntuación que 
os catapulta ao máis alto do ranking). Despois de terminar o Kahoot, en grupos pe-
quenos faremos unha breve reflexión sobre os mitos que vimos  
na app e sobre as nosas crenzas ao principio da sesión.
• Coñecías estes mitos? Escoitaches a xente do teu círculo falar deles? Cambiou a 

túa opinión sobre eles? Para concienciar aos demais sobre estes ou outros mitos 
sempre temos que buscar información veraz. 

MATERIAL 
Ver anexo 2
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Actividade 2: «Que me aporta fumar?» 
Realizaremos un cadro nunha cartolina, papel continuo ou no encerado onde apa-
recerán distintos ámbitos da vida (saúde, calidade de vida, sentidos, estética, eco-
nomía, sociedade e ámbito persoal). A actividade consistirá en que os participantes 
vaian escribindo en post-its as vantaxes e desvantaxes que encontran en fumar ou 
non fumar e vaian colocándoos na columna correspondente dentro do ámbito perti-
nente. Ao final reflexionaremos sobre o que se foi sinalando e aqueles aspectos que 
vemos que non apareceron nun primeiro momento pero que son importantes. Como 
conclusión final, reflexionaremos sobre por que fumar si ofrece tantas desvantaxes e 
tan poucas (ou ningunha) vantaxes, así como o impacto de cada unha delas. 

ÁMBITOS
VENTAXES DE 

FUMAR
VENTAXES DE 
NON FUMAR

DESVENTAXES 
DE FUMAR

DESVENTA-
XES DE NON 

FUMAR

SAÚDE

CALIDADE DE 
VIDA

SENSORIAL

ESTÉTICA

ECONÓMICO

SOCIAL

PERSOAL

Exemplo. Deixar de fumar
• Saúde: deixar de fumar é a decisión máis saudable que un fumador pode tomar 

en toda a súa vida.
• Calidade de vida: melloraría a capacidade respiratoria. Melloraría a capacidade 

para realizar exercicio físico. Desaparición dos síntomas respiratorios (tose, ex-
pectoración, dispnea, etc.).

• Sensoriais: melloraría o sentido do gusto e do olfacto. 
• Estética: melloraría o estado da pel, e redución das olleiras. Desaparición de 

manchas en dentes e nos dedos. Desaparición do olor a fume na roupa e no ca-
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belo. Desaparición do mal alento. 
• Económicos: aforro tras deixar de comprar tabaco. 
• Social: ao deixar de fumar contribúese a que o círculo familiar e laboral sexa 

máis saudable. 
• Persoal: deixar de fumar é un logro persoal que fará que nos sintamos mellor e 

que teñamos máis recursos para enfrontar situacións complicadas. Aumento da 
autoestima e da autoeficacia.

Despois de rematar a táboa, en grupos pequenos faremos unha breve reflexión sobre 
as vantaxes e desvantaxes que formulamos nesta dinámica. 

• Coñecías as desvantaxes do tabaco? 
• Sabías que o tabaco afecta a todos estes ámbitos da túa vida? 

MATERIAL 
• Post- it.
• Encerado, papel continuo ou cartolina. 
• Rotuladores ou bolígrafos.
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3. A BALANZA DO OCIO

BLOQUE TEMÁTICO

Estilo de ocio

OBXECTIVO

• Favorecer a valoración do tempo libre como espazo de comunicación, desfrute 
e crecemento persoal. 

• Expresar opinións, escoitar e respectar as dos demais. 
• Incrementar o coñecemento e a práctica de alternativas para a ocupación do 

tempo libre dunha forma positiva e enriquecedora. 

GRUPO DE IDADE

9-17 anos

DURACIÓN

15-20 minutos.

CONCEPTOS PREVIOS 

Considérase tempo libre o tempo que queda á nosa disposición ao restar tempo de 
traballo ou estudo, tempo de aseo, comida, sono e o de obrigacións sociais e políticas. 
Considéranse ocio as actividades que se realizan durante o tempo libre e que teñen 
como finalidade a formación ou o desenvolvemento persoal, a diversión e o descan-
so. 

Non todo o ocio pode considerarse saudable. Pódese dicir que cumpre este requisito 
a parte do noso ocio que contribúe ao noso benestar físico, social e mental. O ocio 
non saudable é o que dalgunha forma prexudica o noso benestar nalgunha das ante-
riores áreas. É importante que a xente nova sexa consciente da importancia do ocio 
nas nosas vidas e que teña capacidade crítica para decidir como quere ocupar o seu 
tempo libre e que tipo de ocio quere desfrutar.
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Na nosa sociedade, o consumo de tabaco está moi estendido e sempre tivo unha re-
lación moi estreita co ocio, en especial co dos adolescentes. O noso propósito é loitar 
contra a idea de que diversión e consumo de tabaco están unidos.
 
DESENVOLVEMENTO 

Pedirase a cada neno/a que escriba en diferentes post-it as actividades de ocio que 
leven a cabo no seu tempo libre. Posteriormente, elaborarase un cartel no papel con-
tinuo cunha balanza na que cada lado represente o ocio negativo e o ocio positivo. De 
forma individual, poñerán os post-it en cada lado da balanza segundo consideren e 
argumentarán a súa resposta.  

Desta forma axúdaselles a reflexionar de forma visual sobre o tipo de ocio que pre-
domina neles.  

RECOMENDACIÓNS  

Non facer o cartel da balanza ata que escriban nos post-it. Desta forma favorecemos 
a sinceridade e a transparencia.  

MATERIAIS

• Post- it.
• Encerado ou papel continuo. 
• Rotuladores ou xiz.
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4. EN QUE ESPELLO TE MIRAS?

BLOQUE TEMÁTICO

Estilos de ocio.
 
OBXECTIVO

• Desenvolver a imaxinación, creatividade. 
• Identificar a influencia das redes sociais nas nosas preferencias de ocio.  • Facer 

conscientes aos participantes da amplitude de alternativas de ocio.
• Fomentar a cooperación entre os participantes dun grupo. 

GRUPO DE IDADE

13-17 anos.

DURACIÓN

45 minutos - 1 hora.

CONCEPTOS PREVIOS

PPara realizar esta actividade sería recomendable que a persoa dinamizadora lera 
e comprendera os conceptos previos da dinámica 1, «A balanza do ocio», na que se 
explican as diferenzas entre tempo libre e ocio e entre ocio saudable e non saudable. 

DESENVOLVEMENTO 
Comézase preguntando sobre as redes sociais que máis utilizan, para posteriormen-
te nomear aos influencers que seguen e o tipo de contido que máis lles gusta. No 
encerado faise unha listaxe coas súas respostas.  

Móstranselle diversas fotos e vídeos (anexo 3) das persoas que crean contido para 
esas redes sociais nas que se observe que a súa mensaxe non favorece o ocio sauda-
ble. Fáiselles a seguinte pregunta: que mensaxe cres que transmite este contido?, e 
déixaselles un tempo de reflexión e debate. 

Por último, en pequenos grupos crearán algún tipo de contido para as súas redes 
sociais que fomente o ocio saudable (na rede social que prefiran). 
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RECOMENDACIÓNS

As fotos que se lles mostran terán contido sobre diversos temas como:
• Consumo de tabaco.  
• Consumo de alcohol.  
• Estereotipos de xénero, raza e físico.  
• Falsas aparencias.  
• Excesiva importancia ao diñeiro e ao material.  
• Positivismo extremo sobre a vida e as relacións.  

MATERIAIS

• Anexo 3. 
• Papel continuo. 
• Rotuladores.
• Pinturas. 
• Tesoiras. 
• Pegamentos.
• Revistas. 
• Periódicos.
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5. ROLE-PLAYING

BLOQUE TEMÁTICO

Habilidades sociais.

OBXECTIVOS

• Fomentar a cooperación e a participación. 
• Estimular a imaxinación e desenvolver a creatividade. 
• Reflexionar sobre o tipo de ocio da mocidade. 
• Reforzar habilidades sociais da xente nova. 

GRUPO DE IDADE

14-17 anos.

DURACIÓN

1 hora

CONCEPTOS PREVIOS

O role-playing unha técnica de dinámica grupal que consiste fundamentalmente en 
que un grupo de persoas representen unha situación ou caso concreto da vida real 
ou ficticio, actuando segundo o papel que se lles asignou e de forma que se poñan 
no papel da personaxe que representan. As habilidades sociais pódense definir como 
as condutas ou destrezas necesarias á hora de comunicarse con outras persoas. Isto 
inclúe a maneira en que a persoa mostra sentimentos, actitudes, desexos, opinións 
ou dereitos propios. Un exemplo disto sería a forma en que expresamos o noso enfa-
do a un amigo ou amiga por algo que fixo, ou a forma en que nos presentamos ante 
un grupo novo.

As habilidades sociais apréndense, interiorízanse tanto pola experiencia directa 
como por observación e aprendizaxe verbal. Unha das habilidades sociais máis im-
portantes e que máis nos serven na nosa vida é a asertividade. Esta pode definirse 
como unha forma de comunicación que consiste en defender os dereitos propios e 
dos demais, expresar opinións e realizar suxestións de forma sincera, sen caer na 
agresividade ou a pasividade, respectando aos demais e as súas necesidades.
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Outro concepto importante que debe terse en conta é a presión grupal. Esta refíre-
se á forza negativa ou positiva que exerce un determinado grupo respecto a unha 
persoa. Na adolescencia, a xente nova vese exposta a estas presións, polo que, en 
ocasións, adopta condutas coas cales non necesariamente está de acordo. 

DESENVOLVEMENTO 

Os animadores prepararán unha serie de personaxes (Anexo 4) dentro dunha «comu-
nidade de veciños». Desta forma, e debido á súa personaxe, cada mozo terá un rol 
concreto dentro da comunidade, que deberá desempeñar dentro dunha «xunta de 
veciños». Nesta xunta presentaranse distintas medidas que afectarán de diferente 
forma aos veciños da comunidade, polo que cada un deles, tendo en conta o seu rol, 
deberá actuar dunha forma ou doutra. Cada rol outorgará certos privilexios, que se 
poñerán de manifesto mediante unhas cartas que repartiremos (anexo). Estas cartas 
usaranse ao gusto de cadaquén, non máis dunha por quenda, unha vez finalizado o 
«debate» en cada un dos temas. 

Primeiro momento
Repartiranse as distintas personaxes aos mozos, coas súas correspondentes cartas 
de privilexios. As personaxes terán «pasivas» que afectan ás súas puntuacións dunha 
forma ou outra. Lerán as súas personaxes e descubrirán a posible interacción que 
teñen co resto de veciños. 

Segundo momento
Presentaranse distintos debates que facer na comunidade. Os mozos deberán inter-
pretar a personaxe que se lles asignou. Cada vez que se aprobe algo en xunta, os que 
apoiaban a decisión gañadora recibirán 12 puntos (gañarán cando a maioría apoie a 
súa postura). A postura perdedora perderá 7 puntos. 

Os puntos contaranse ao final de cada rolda. Todos deben votar por algunha das op-
cións propostas no debate de forma radical: si ou non. A quen non se decida ou sexa 
imparcial restaránselle 15 puntos. 

Antes de comezar cada nova rolda e antes do reconto de puntos de cada rolda, o ani-
mador deixará un oco para o uso das posibles pasivas. (Exemplo do que hai que dicir: 
quen poida usar a súa pasiva antes de empezar esta rolda e queira usala, que o faga 
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ou terá que esperar á seguinte). O que máis puntos teña ao final recibirá un premio. 
Os debates serán:  

• Derrama para un ascensor. Terían que pagar os do baixo e os do primeiro a partes 
iguais, pero apenas van usalo. (ascensor: si ou non) 

• Prohibir fumar no ascensor. O ascensor cheira a tabaco sempre. (Fumar: si ou 
non) 

• Colocar cinceiros nas zonas comúns. Terían que pagar todos aínda que non fu-
men ou usen cigarros electrónicos. (Cinceiros: si ou non) 

• Instalación de calefacción comunitaria. Hai dous veciños con calefacción propia, 
pero unha comunitaria sería máis barata a longo prazo. (Calefacción: si ou non) 

• Veciño músico que ensaia á hora da sesta. (Conseguir que non practique na súa 
casa mediante algún medio ou que siga tocando á hora da sesta)

• Veciños que lean porros ou tabaco nas zonas comúns. Quérese prohibir porque 
pode afectar de forma negativa aos hábitos dos menores. (Lear porros e tabaco: 
si ou non) 

• Os venres faise unha grellada no patio comunitario á que asisten todos menos 
dous veciños. Ademais, permítese fumar. Estes dous veciños quéixanse de que a 
súa roupa ole mal e sube fume. (Grellada e fumar: si ou non) 

• No ático ábrese un centro de masaxes sen licenza e dous dos veciños son clien-
tes; ao resto non lles fai gracia, xa que sube e baixa xente estraña. (Masaxes si 
ou non) 

• O presidente da comunidade está a facer unha obra na súa casa, contratou ao 
seu veciño albanel para que a leve a cabo. Esta obra é necesaria para a súa casa, 
pero o porteiro (pola sucidade) e os do piso de abaixo (polo ruído) quéixanse.  
(Cesar obras si ou non) 

Terceiro momento
Os roles fan referencia a que patróns de conduta adoitamos levar a cabo e, por con-
seguinte, que papel desempeñamos nun determinado contexto ou ambiente. Isto 
vese moi claramente nas series e películas: o líder, o heroe, o secundario cómico, etc.  

• Que tal o rol que vos tocou representar durante o xogo? Custouvos moito ou pou-
co? Por que? 

• Que rol pensades que tedes? É o rol co que credes que vos identifica a xente? 
(Recordamos que as nosas accións definen os nosos roles para axudarlles a re-
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flexionar nesa liña). 
• Mantedes os mesmos roles todo o tempo? 
• Que papel representas na túa clase?  
• E na túa casa? 
• E no teu grupo de amigos? 
• Estades contentos co rol que cren que tedes? 
• Credes que todos temos un rol? Credes que vos fai falta un rol para ser valora-

dos? 
• O tabaco tamén fai que nos posicionemos, que teñamos un rol. Fumas? Non che 

importa que fumen os do teu arredor? Moléstache que fumen? Aféctache que 
os teus amigos fumen e ti non? Incítante a facelo? Como actuamos fronte ao 
tabaco tamén dá información de como somos e asígnanos un rol. 

Aínda que nas series e películas é moi fácil identificar e distinguir o rol, o papel, na 
vida real é máis complexo. Somos seres con moitas caras, tantas como ambientes 
nos que estamos. Por iso hai que ter coidado con etiquetar a alguén (ou a nós mes-
mos) en función dunha soa desas caras: que nun momento concreto desempeñemos 
un rol non significa que só sexamos ese rol; somos moito máis que iso.  

MATERIAIS

• Folios
• Bolígrafos 
• Cartas feitas polos animadores a través do Anexo 4.
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6. CREA A TÚA PROPIA AVENTURA  

BLOQUE TEMÁTICO

Habilidades sociais.

OBXECTIVO

• Facilitar un espazo onde podan expresar as súas opinións e desenvolver as súas 
ideas a través da creatividade. 

• Fomentar a participación xuvenil. 
• Desenvolver a comunicación entre os e as participantes. 

GRUPO DE IDADE

14-17 anos.

DURACIÓN

1 hora.

CONCEPTOS PREVIOS

Xunto co explicado na dinámica anterior sobre habilidades sociais, débese engadir 
que as habilidades sociais poden dividirse en distintos tipos segundo o criterio de 
clasificación que se utilice. A continuación noméanse algunhas das habilidades so-
ciais máis necesarias nas nosas vidas. 

• Habilidades sociais básicas: saber escoitar, iniciar unha conversa, manter unha 
conversa, formular unha pregunta, dar as grazas, presentarse, presentar a outras 
persoas, facer cumpridos, ter empatía, saber dialogar, etc. 

• Habilidades sociais avanzadas: pedir axuda, participar, dar instrucións, seguir 
instrucións, desculparse, convencer aos demais, dar a túa opinión sobre o que 
pensas ao respecto.

• Habilidades afectivas: coñecer os propios sentimentos e poder expresalos, com-
prender os sentimentos dos demais, enfrontarse co enfado doutros, expresar 
afecto, resolver o medo, autorecompensarse, respectar os sentimentos, conso-
lar e animar aos demais. 

• Habilidades alternativas á agresión: pedir permiso, compartir algo, axudar aos 
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demais, negociar, empregar o autocontrol, defender os propios dereitos, respon-
der ás bromas, evitar problemas aos demais, non entrar en pelexas. 

DESENVOLVEMENTO

Primiero momento
Faremos un «crea a túa propia aventura» http://confedonbosco.org/aventura.html (o 
documento envíase a través de WhatsApp ou correo electrónico) sobre a historia de 
Ramón e terán que ir elixindo individualmente as opcións en base ao que eles farían, 
de maneira que segundo o que elixen (se son máis asertivos, agresivos ou pasivos) 
chegan a un final da historia ou outro. Explicamos que é a asertividade se alguén non 
o entende despois deste momento. 

«A asertividade defínese como: a habilidade de expresar os nosos desexos dunha 
maneira amable, franca, aberta, directa e adecuada, logrando dicir o que que-
remos sen atentar contra os demais. Negociando con eles o seu cumprimento. 
Está no terceiro vértice dun triángulo no que os outros dous son a pasividade e 
a agresividade. Situados no vértice da pasividade evitamos dicir ou pedir o que 
queremos ou nos gusta; na agresividade, facémolo de forma tan violenta que nos 
descualificamos nós mesmos. Empregar a asertividade é saber pedir, saber ne-
garse, negociar e ser flexible para poder conseguir o que se quere, respectando 
os dereitos do outro e expresando os nosos sentimentos de forma clara. A aser-
tividade consiste tamén en facer e recibir cumprimentos, e en facer e aceptar 
queixas». 

Comportarnos de maneira asertiva axúdanos a crear relacións honestas (expresando 
como nos sentimos), a mellorar a comunicación e a obter o respecto dos demais. 

Segundo momento
Divídense en dous grupos. A cada un dáselle un papel co rol que ten que desempeñar 
no debate: agresivo, asertivo ou pasivo. Faranse minidebates con diferentes temas e 
cada mozo ou moza actuará segundo o que lle tocou.
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Temas: 
• Os nenos e os videoxogos  
• O tabaco, o cigarro electrónico e os porros  
• O uso de ordenadores a idade temperá  
• Legalización das drogas  
• A vida no campo vs. a vida na cidade  
• Traballar en casa vs. traballar nunha oficina/despacho, etc.  
• Estudar online vs. aprendizaxe presencial (institución, escola, universidade, etc.) 
• Viaxe exótica a un país afastado ou viaxe a unha cidade (máis preto de onde vives) 
• Viaxar só vs. viaxar con amigos/en familia  
• Coche deportivo e novo vs. coche de segunda man  
• Estar solteiro/a vs. estar casado/a  
• Comida rápida vs. restaurante tradicional 

Terceiro momento
Divídense en varios grupos segundo o número que sexan e reflexionan sobre como se 
sentiron, como cren que son eles, se coincidiu o seu rol con como adoitan actuar e 
comunicarse, etc. Que pensen como poden mellorar e comunicarse de maneira máis 
asertiva con todas as persoas coas que interactúan no seu día a día.

Como te sentiches no papel que che tocou representar? Normalmente actúas de 
forma parecida? Que aspectos positivos e negativos ten actuar desa maneira? Gus-
taríache saber ou poder comunicarte doutro modo? Por que? 

MATERIAIS

• Documento html «Crea a túa propia aventura» 
• Post-its cos roles do debate (agresivo, pasivo ou asertivo).
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7. PRESENTACIÓN APP PASAPORTE 0,0

BLOQUE TEMÁTICO

Habilidades sociais, información sobre o tabaco e estilos de ocio.

OBXECTIVOS

• Dar a coñecer aos participantes unha aplicación cuxo obxectivo é previr o con-
sumo temperán de tabaco. 

• Asentar as habilidades, coñecementos e competencias traballados nas anterio-
res dinámicas a través de xogos. 

• Fomentar a competencia dixital a través dunha app educativa.
 
GRUPO DE IDADE

9-17 anos

DURACIÓN

45 minutos.

Tras realizar as dinámicas anteriores e traballar os tres bloques temáticos (habili-
dades sociais, información sobre o tabaco e estilos de ocio), é necesario afianzar os 
coñecementos e competencias que adquiriron os participantes. Para iso, a través 
da app Pasaporte 0,0 poderán xogar e practicar o aprendido, individualmente ou con 
amigos. Por tanto, mentres se divirten irán interiorizando conceptos, hábitos, men-
saxes con reforzos positivos, etc. 

DESARROLLO

O aconsellable é que a persoa dinamizadora presente a aplicación ao conxunto de 
participantes. Para iso debe asegurarse previamente de que o sitio onde a presente 
teña conexión a Internet e de que, polo menos, haxa un móbil ou tableta Android, 
cunha versión superior á 5.1, por cada dúas persoas. 

O ideal é que, mentres o dinamizador vai indicado paso por paso o que hai que facer, 
os mozos vaian facéndoo cos seus teléfonos móbiles ou tabletas. 
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O que deben ir facendo os participantes é o seguinte:

1. Descargar a aplicación Pasaporte 0,0 desde a Play Store.
2. Rexistrarse na aplicación introducindo un usuario e, se o desexan, un correo 

electrónico. O correo electrónico é opcional pero aconsellable para poder recu-
perar o contrasinal.

3. A continuación, personalizar o avatar e a cabeceira en «Mi pasaporte».
4. A persoa dinamizadora explicará brevemente os cinco xogos e as posibilidades 

de xogar tanto en aleatorio como elixindo xogo, en modo individual ou en mul-
tixogador, así como o resto de funcionalidades da app.

5. Recoméndase deixar aos participantes un tempo para que xoguen de forma libre. 
Mentres tanto, a persoa dinamizadora estará pendente de calquera dúbida que 
poidan ter.

RECOMENDACIÓNS

Recoméndase que a persoa dinamizadora previamente se descargue a aplicación e 
dedique un tempo a xogar con ela. A aplicación é moi sinxela e intuitiva, polo que é 
fácil manexarse nela. Así mesmo, ten unha parte de instrucións para aclarar calquera 
dúbida. 

É aconsellable traballar antes os tres bloques temáticos. Se non se dispón de Inter-
net no centro xuvenil ou asociación para xogar coa aplicación, pódeselles pedir aos 
participantes que anteriormente descarguen a aplicación en casa con conexión wifi, 
xa que a app permite xogar offline (aínda que non en modo multixogador). 

É interesante que as persoas dinamizadoras recomenden o seu uso e inviten aos 
mozos a xogar, porque canto máis tempo pasen xogando, máis coñecementos irán 
adquirindo e interiorizando.

MATERIAIS

Teléfonos móbiles ou tabletas Android versión 5.1 ou superior.
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ANEXO 1

“PROBAS DA GYMKANA”

Proba 1: non ao mal alento 

Colocadas 20 cartas encima do colo dunha botella, tirar entre todo o grupo unha a 
unha as 19 primeiras cartas soprando e deixar a última no colo da botella. 

Materiais: Botella e 20 cartas.

Proba 2: non a perder o olfacto 

Colocados nun punto de saída, cada neno/a deberá trasladar dun punto a outro un 
papel pequeno inspirado co nariz. Gañarán os que cheguen máis lonxe. 

Materiais: papeis pequenos. 

Proba 3: non ao envellecemento da pel. 

Adiviñar os debuxos que se marcan uns a outros nas costas cun bolígrafo. O monitor 
proporcionaralles palabras relacionadas co tema. 

Materiais: listaxe de palabras (cigarro, cinceiro, cabicha, fume, etc.) e bolígrafo.

Proba 4: non ás queimaduras na roupa. 

Os mozos e mozas teñen que se poñer unha bolsa de lixo arredor do corpo e pasar 
a través dun percorrido composto por un labirinto de cadeiras nas que hai pegados 
rotuladores destapados con celo. O obxectivo desta proba será chegar ao outro lado 
sen se pintar. Esta proba pode facerse con dous ou tres mozos/as xuntos dentro dun-
ha mesma bolsa ou envoltos en papel kraft.
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Materiais: bolsa de lixo/papel kraft, tesoiras, celo, cadeiras e rotuladores.

Proba 5: non a malgastar diñeiro 

Conseguir meter moedas ou fichas dentro dun vaso que está no fondo dun cubo cheo 
de auga. Coa auga as moedas cambian de dirección, e por iso será máis complicado. 
Teñen que conseguir meter un número de moedas no tempo que se estime oportuno. 

Materiais: cubo cheo de auga, vaso e moedas/fichas. 

Proba 6: non aos dentes amarelos 

Lanzar un cepillo de dentes desde unha distancia de 10 metros e conseguir deixalo 
dentro dun dente amarelo debuxado nunha cartolina que estará no chan polo menos 
tres veces entre todo o grupo. Pódese facer con varias cartolinas e cepillos para que 
participen máis dun á vez. 

Materiais: dentes debuxados en cartolinas e cepillos de dentes. 

Proba 7: non ao mal olor na roupa e no pelo. 

Nun punto colócase un cubo con varias teas (tantas como participantes haxa en cada 
grupo) onde previamente botaremos vinagre, ketchup, etc., e varias cousas que ulan 
mal, e a uns 15 metros, un cubo onde poña «lavadora » e conteña un pouco de auga 
con xabón. A proba consiste en transportar unha das teas nun vaso de plástico de 
litro colocado sobre a cabeza desde o primeiro cubo ata o que pon lavadora.  Todos os 
membros do grupo teñen que facelo usando como relevo o vaso de plástico. 

Materiais: dous cubos (un con auga e xabón e outro con líquidos que ulan mal), teas 
para os participantes e un vaso de plástico de litro.
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Proba 8: non ao respirar mal ao facer exercicio. 

Despois de que o grupo percorra unha distancia (volta a un campo de baloncesto, por 
exemplo), cada un debe inchar un globo. Repítese a carreira e ínchase outro globo.  A 
proba rematará cando todos os membros do grupo cheguen ao final con dous globos 
inchados e atados. 

Materiais: globos. 

Proba 9: non marxinarme para saír a fumar. 

Os compoñentes do grupo colocados en círculo danse as mans, coas condicións de 
que non poden darlle as dúas mans á mesma persoa, nin ás persoas que están ao seu 
lado. Unha vez collidos todos terán que formar unha roda sen soltar as mans. Se se 
soltan, volverán a empezar de novo. 

Materiais: non se precisa. 

Proba 10: non aos dedos amarelos. 

Atopar un gran de arroz nun bol cheo de colorante alimenticio amarelo. 

Materiais: bol, colorante alimenticio e arroz. 

Proba 11: non aos problemas graves a longo prazo. 

Inchar un globo o máximo posible sen rompelo e sen atalo, e co aire do seu interior 
tirar do borde dunha mesa 12 vasos de plástico colocados boca abaixo. 

Materiais: globos e 12 vasos de plástico.
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Conclusión: realizando estas actividades e dando unha explicación previa ás mesmas 
conséguese que os nenos/as reflexionen sobre as diversas consecuencias físicas do 
tabaco a través de preguntas como:  

• Sabiades que o tabaco nos afecta desta forma? 
• Coñecedes a alguén que fume que teña algunhas destas características?
• Pensades que a esas persoas lles gusta ter esas características?
• Credes que as persoas do voso círculo que fuman as coñecen?
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ANEXO 2

PREGUNTAS E RESPOSTAS KAHOOT
Nota para o dinamizador: A resposta correcta está en letra grosa

Fumar un cigarro relaxa e alivia o estrés? 
• Si, porque ten propiedades relaxantes.
• Non, o tabaco non ten propiedades relaxantes, xa que é un estimulante.
• Si porque, cando fumas, ao botar o fume alivias a tensión.  

Os cigarros baixos en nicotina non fan dano, non son canceríxenos.
• Falso, aínda que teñan unha concentración de nicotina e de alcatrán menor, 

adoitan darse caladas máis profundas, polo que se anulan as vantaxes. 
• Verdadeiro, xa que conteñen moito menos nivel de nicotina e alcatrán.
• Falso, xa que conteñen outras sustancias máis canceríxenas. 

O tabaco contamina, pero máis os coches e as fábricas. 
• Verdadeiro, a contaminación ambiental afecta ao sistema respiratorio das per-

soas máis que o tabaco. 
• Falso, o tabaco está presente nunha terceira parte de todos os cancros diag-

nosticados. 
• Verdadeiro, a principal causa de cancro de pulmón é a contaminación ambiental. 

Eu non dependo do tabaco, podo deixar de fumar cando queira. 
• Só hai que fixar un día para deixalo. 
• Teño un amigo que o deixou dun día para outro, ten moita forza de vontade.
• Hai que tomalo moi en serio, xa que a dependencia é difícil de cortar. 

Un pásao moi mal cando deixa de fumar, é peor o remedio que a enfermidade
• O síndrome de abstinencia é algo transitorio, a enfermidade causada polo taba-

co é para toda a vida. 
• Hai persoas ás que o seu médico lles recomenda non deixar o tabaco.
• A dependencia á nicotina provoca malestar para sempre. 
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Engordas cando deixas de fumar? 
• Si, todas as persoas engordan.  
• Non ten relación unha cousa coa outra. 
• Non todo o mundo engorda. Isto vai depender da alimentación e do exercicio 

que fagas.  

Deixar de fumar é case imposible. 
• É imposible, xa que a maioría de xente que fumou algunha vez recae. 
• É fácil se tes motivación. 
• É difícil, pero é posible. 

O tabaco de lear é máis natural, menos prexudicial; fúmase menos e é máis fácil 
deixalo. 

• Verdadeiro. 
• Falso. 

Coñezo persoas moi maiores que fuman moito e están moi ben. 
•  Verdadeiro.  
• Falso. 

Hai moitas cousas peores que o tabaco.  
• O tabaco é a segunda causa de morte evitable nos países industrializados, a pri-

meira son drogas como o éxtase.  
• O tabaco é a primeira causa de morte evitable nos países industrializados. 
• O tabaco é a segunda causa de morte evitable nos países industrializados, a pri-

meira é o alcohol. 

Fumar pouco nunha muller embarazada non dana o feto. É mellor iso que ter ansie-
dade.  

• A ansiedade afecta máis negativamente o feto que un cigarro.
• O tabaco é un forte preditor de problemas no embarazo e no posparto. 
• O tabaco atravesa a barreira placentaria e produce alteracións no feto.  
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O tabaco rubio non é tan malo como o negro.  
• Verdadeiro, xa que o tabaco rubio ten menos alcatrán. 
• Falso, xa que os dous teñen o mesmo tipo de compoñentes nocivos. 
• Verdadeiro, só hai que fixarse no sabor, é moito máis suave o do tabaco rubio. 

Fumas porque che gusta?  
• Fumo porque me relaxa 
• Acostúmaste ao sabor e acábache gustando. 
• A maioría da xente fuma porque ten dependencia da nicotina.
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ANEXO 3

FOTOS DE REDES SOCIAIS

Estas fotos «perfectas» de famosos que ves en Instagram están moi lonxe de ser o 
que aparentan
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Horas de maquillaxe, poses favorecedoras e todo tipo de edición teñen lugar antes de 
que esa foto «casual» se suba ás redes
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Isto tamén é para eles. As revistas son unha ilusión. 
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ANEXO 4               

PERSONAXES

A empresaria
Ten bastante diñeiro, iso dálle influencia. Traballa case todo o día fóra e vive no 1.º A. 
É intelixente, razoable e extravertida. 

Ten parella (o influencer) e vive con el. 

O seu rol dentro da comunidade es manter a serenidade, mirar polos seus propios 
intereses e logo polos do resto; non queda calada cando ten que dicir algo e é incon-
formista. 

É deportista polo que non necesita ascensor, ten calefacción, adoita asistir ás grella-
das comunitarias e vive debaixo do presidente. 
Mantén unha relación cordial cos seus veciños, a excepción do porteiro e a cocinillas. 

Pasiva: nai: ao principio de cada rolda chamará á súa nai para que lle ingrese 3 puntos 
extra. 

O influencer 
Non ten moita influencia na comunidade, é máis coñecido por ser o noivo da empre-
saria. Vive coa súa parella no 1.º A.  

É un rapaz que sube vídeos a YouTube e ás diferentes redes sociais, especializado 
nunha canle de gameplays. Fai directos todas as tardes xogando a videoxogos de 
terror. 

Polas mañás durme, xa que sube o contido polas tardes.  É profundo e transcenden-
tal, goza da vida no momento e non lle importan moito os demais; «déixase levar». 
Por iso, o seu rol dentro da comunidade é máis ben pasivo, non se implica demasiado 



36

e tampouco busca problemas con ninguén. 

Non é un mantido e oféndese bastante cando alguén o insinúa, pero vive do que lle 
gusta e, ademais, necesítao. En temas comunitarios adoita estar de acordo coa súa 
parella, pero non dubidará en facerlle entrar en razón se cre que está equivocada. 

Quere ascensor porque adoita facer moitos pedidos por Internet e o repartidor non 
sube as escaleiras, ten calefacción propia, adoita asistir ás grelladas comunitarias, 
vive debaixo do presidente e odia ter que escoitar a xente subindo e baixando polas 
escaleiras, xa que lle molesta cando fai directos. 

Pasiva: pasotismo: durante unha das roldas, estará pendente das súas redes sociais, 
polo que non se decatará do que se está a falar, decidirá non votar e aínda así gañará 
12 puntos (esta pasiva só se pode usar unha vez durante todo o xogo). 

O porteiro 
O porteiro non ten moita influencia, pero a pesar diso cáelles bastante ben aos veci-
ños en xeral. Vive na portaría e traballa no edificio, onde fai limpeza e mantemento. 

É amable, traballador e leal. 

Mantén unha relación non oficial (amorío) cunha veciña, a universitaria. El está na-
morado e ela non. É unha relación algo tóxica, xa que discuten bastante a miúdo. 

Os problemas da comunidade en xeral non lle son relevantes máis alá dos intereses 
da universitaria. Organiza unha grellada todos os venres, xa que é o seu momento de 
desafogo da semana. Non ten moito diñeiro e tería que pagar por un futuro ascensor, 
xa que vive aí. Non lle gustan nin as obras nin a xente estraña dentro do edificio.  

O seu rol dentro da comunidade é favorecer a convivencia, estar ao tanto das nece-
sidades dos veciños. Apoia en xeral as decisións da universitaria, pero non ten pro-
blema en levarlle a contra. Gústalle o seu traballo e quere conservalo, polo que non 
é moi crítico co presidente. 
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Pasiva: vasoirada: ao final de tres roldas a escoller, antes de contar os puntos, o por-
teiro daralle unha vasoirada ao veciño que elixa e fará que cambie de opinión (esta 
pasiva só se pode usar ao final de tres roldas distintas a escoller). 

A universitaria 
Non ten moita influencia, está en paro e vive no 3.º A. 

Vive do diñeiro de seus pais e está nun piso alugado, cuxa dona é a cocinillas.  É ama-
ble, bastante sincera e moi activista.  

Mantén unha relación non oficial (amorío) co porteiro. El di estar namorado e ela non.  
É unha relación algo tóxica, xa que discuten bastante a miúdo.  

É moi crítica con todo o que pasa ao seu arredor, pero quere vivir tranquila, xa que o 
resto do día loita por diversas causas. O seu rol na comunidade é pasivo-agresivo, 
xa que lles solta «pullas» aos demais cando en realidade tampouco lle é de todo 
relevante.  

Quere un ascensor, non ten calefacción na súa casa, gústanlle os videoxogos, xa que 
os usa para evadirse dos estudos de medicina; non lle gustan as grelladas porque é 
vegana e o fume fai que ula mal a roupa tendida; gústanlle as masaxes e necesítaas 
porque lle doen as costas. Odia o ruído das obras. 

Non se leva ben coa cocinillas nin co presidente.  

Pasiva: tila: en dúas roldas a escoller, a universitaria recomenda un calmante a algún 
dos seus veciños ao final da rolda; este reláxase tanto que perde 7 puntos sen darse 
de conta (esta pasiva só se pode usar dúas veces durante todo o xogo).
 

A cocinillas 
A cocinillas é unha veterana dentro da comunidade e coñece todos os enredos dos 
veciños, xa que está xubilada e pasa moito tempo no edificio. Vive no 2.º B. Interésase 
excesivamente pola vida das súas veciñas, moi boa cociñeira e rabuda, pero bastante 
adorable. Fuma de todo porque cre que lle axuda coas dores.  
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Quere un ascensor para ela e as súas amigas, non ten calefacción propia, encántalle 
durmir a sesta, gústalle a xente estraña porque lle «dá vida» á comunidade. Odia as 
grelladas. Non oe moi ben, así que non lle adoitan molestar os ruídos. O seu rol dentro 
da comunidade é acirrar nas xuntas para estar entretida, pedir moito respecto para 
ela por ser unha persoa maior e levar comida rica ás xuntas. 

Mantén unha relación cordial cos seus veciños e lévase especialmente ben coa avo-
gada, muller do presidente. 

Pasiva: ao principio de cada rolda escaparáselle un segredo (inventado no momento 
polo participante ao que lle toque esta personaxe) dalgún veciño; o resto deberán 
votar tendo isto en conta.
 

O presidente 
O presidente é un veterano dentro da comunidade, leva alí case tanto tempo como a 
cocinillas. É profesor e está moi implicado na comunidade. Vive no 2.º A. É intelixente, 
culto e bastante razoable. Autoesíxese moito como presidente, tanto que ás veces 
síntese superado. Vive estresado por isto, pero á súa vez pensa que ser presidente 
dunha comunidade de veciños é un gran cargo, polo que peca de fachendoso. 

Vive coa súa esposa, a avogada, no segundo piso. A súa esposa ten moito poder de 
convicción, polo que moitas veces lle contaxia o seu pensamento. 

Quere ascensor, non ten calefacción propia, gústalle durmir a sesta, non lle fan gra-
cia as grelladas, non lle gustan os estraños e está a facer unha reforma da cociña da 
súa casa, porque era moi antiga. 

O seu rol dentro da comunidade é buscar a concordia, pero sempre tratando de levar 
á xente ao seu terreo. É bastante servizal, pero pensa que é a máxima autoridade nas 
xuntas, polo que non deixa que os demais veciños lle pasen por enriba. Mantén unha 
relación cordial cos seus veciños, salvo polo influencer e a universitaria, que non lle 
caen moi ben. 
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Pasiva: réxime: ao final dunha das roldas a escoller anularase a votación, pero tanto a 
súa muller como el perderán 3 puntos (esta pasiva só se pode usar unha vez durante 
todo o xogo). 

A avogada 
É avogada e está acostumada a intentar levar a razón en todo. Fuma porros, segundo 
ela para desestresarse.  

É a muller do presidente. Vive no 2.º A. 

O seu marido faille bastante caso, xa que presupón que polo seu traballo entende 
de moitas cousas e está de acordo con ela en todos os problemas da comunidade.  
Síntese importante sendo a muller do presidente. 
 
O seu rol dentro da comunidade é criticar a todo aquel que lle levante a voz ao seu 
marido e saír a defendelo de maneira pouco asertiva. 

Lévase ben coa cocinillas. 

Pasiva: apoio incondicional: a avogada está moi unida ao seu marido, alégrase moito 
polos seus acertos e entristécese moito polos seus fallos, polo que se o seu marido 
consegue puntos, ela sumará 3, e se o seu marido perde puntos, ela perderá 3. 

O albanel 
Vive coa súa familia (o electricista e fillos) no 3.º B. 
É unha persoa moi agradable, boa e servizal. Está un pouco cansado da rutina e o seu 
marido ás veces ponlle a cabeza feita un bombo, pero vive tranquilo e traballa para 
manter á súa familia. 

É moi simpático e busca o benestar xeral. Fuma moito tabaco, non pode estar sen 
fumar máis de 10 minutos.  

O seu rol dentro da comunidade é poñer paz entre os demais veciños e facer valer a 
súa opinión de forma asertiva. 
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Quere un ascensor, ten calefacción pero pensa en darse de baixa porque co seu tra-
ballo gozaría dun desconto por comunidade, a sesta é o seu único momento de relax 
do día, encántanlle as grelladas e ten problemas de costas, polo que lle gustan as 
masaxes. Faille a obra ao presidente.  

É feliz co seu traballo e quere á súa familia.  

Lévase ben con todos os veciños. 

Pasiva: arranxo: durante unha rolda, o albanel faralle un arranxo en casa a un veciño, 
hai tanto desorde que se levará «sen querer» a pasiva do veciño que escolla (esta 
pasiva só pode utilizarse dúas veces durante o xogo).
 

O electricista 
Vive coa súa familia (o albanel e fillos) no 3.º B. É electricista nun hotel de Gran Vía. 
É unha persoa simpática, extravertida, temperamental e moi caprichosa. O seu mari-
do axúdalle a manter os pés na terra, pero si fora por el, andaría todo o día comprando 
accesorios innecesarios para a súa casa no IKEA.  

O seu rol dentro da comunidade é o de saltar fácil, pero só coa xente que lle cae 
mal (a empresaria, a cocinillas e o presidente). Estes cáenlle mal porque lle fixeron 
comentarios ofensivos noutras reunións. O albanel nunca se decatou destas cousas. 

Gustaríalle ter un ascensor, gústalle a calefacción que teñen contratada, encántan-
lle os videoxogos, non lle gusta que haxa grelladas porque é moi fitness e quere que 
o seu marido tamén o sexa, pero non llo quere dicir directamente. Gústanlle as ma-
saxes e sabe que lle fan ben ao seu marido. Apoia a obra, xa que lles fai falta diñeiro 
en casa. 

Pasiva: orgullo: ao principio dunha rolda a escoller, roubaralle 10 puntos ao veciño 
que máis o interrompera falando na anterior rolda e recibiraos el (esta pasiva só pode 
utilizarse unha vez durante todo o xogo). 
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O masaxista 
O masaxista traballa no ático e é propietario, pero non vive nesta comunidade. É sim-
pático en xeral, pero ten moito xenio. O seu traballo proporciónalle bastante paz e 
necesítao para vivir, xa que é pai solteiro. 

O seu rol dentro da comunidade é máis ben pasivo, os problemas dos veciños non 
inflúen tanto nel xa que non vive alí, pero a pesar diso querería un ascensor para que 
fora máis fácil chegar ao ático e por comodidade dos seus clientes; non ten cale-
facción e viríalle ben durante as súas sesións; está intentando facerse un oco nas 
redes sociais para promocionar o seu negocio; o fume das grelladas métese pola súa 
fiestra e molesta aos clientes.
 
Non ten intención de contratar licencia de negocio porque lle resultaría máis caro e 
cústalle chegar a fin de mes. 

Lévase ben cos veciños en xeral, salvo coa cocinillas. Fuma vaper e considera que 
non afecta negativamente á saúde. 

Pasiva: spa: o masaxista dá moi boas masaxes, ao final de dúas roldas diferentes a 
escoller, poderá dar 5 puntos ao veciño que elixa e gañar 7 el mesmo como recom-
pensa (esta pasiva só pode utilizarse dúas veces durante todo o xogo).
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ANEXO 5               

TEST DE FAGERSTRÖM DE DEPENDENCIA DE NICOTINA

(FAGERSTRÖM TEST FOR NICOTINE DEPENDENCE)

1. Canto tarda en fumar o primeiro ciga-
rro desde que esperta?

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

2. Resúltalle difícil non fumar en lugares 
nos que está prohibido, como o hospital, 
a biblioteca, o cine, etc.?

Sí (1)
Non (0)

3. Cal é o cigarro que máis lle molestaría 
non poder fumar?

O primeiro do día (1)
Calquera outro (0)

4. Cantos cigarros fuma ao día?
≤10 (0)
11-20 (1)
21-30 (2)
> 30 (3)

5. Fuma con máis frecuencia durante as 
primeiras horas despois de espertar que 
durante o resto do día?

Sí (1)
Non (0)

6. Fuma cando está enfermo e ten que 
estar en cama a maior parte do día?

Sí (1)
Non (0)

Puntuación total:
Dependencia baixa: 0-4 puntos
Dependencia media: 5 puntos
Dependencia alta: 6-10 puntos



Este material foi elaborado pola Confederación Don Bosco, coma parte do programa Pasa-
porte0,0 dentro da liña de Educación para a Saúde, en colaboración con Gema Aonso Diego,
graduada en Psicoloxía e máster de Psicoloxía Xeral Sanitaria pola Universidade de Oviedo,
máster en tabaquismo pola Universidade de Cantabria, e na actualidade, doctoranda no
tratamento do tabaquismo en persoas en tratamento por outras substancias.

Creouse como recurso orientativo, polo que está aberto ás contribucións e á experiencia dos 
axentes sociais que o vaian utilizar. Esperamos que a información e as dinámicas ofrecidas 
sexan útiles no voso labor preventivo. Así mesmo, queremos agradecer e eloxiar o traballo e a 
dedicación dos mozos voluntarios como impulsores de hábitos de vida saudable.
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