I Concurs de pòsters i clipmetratges per als centres educatius de les
Illes Balears, en prevenció de consum de tabac en joves.
Emmarcat en els actes programats dins la Setmana sense Fum s’ha fet
aquesta setmana el lliurament de premis del concurs de pòsters i
clipmetratges de prevenció del consum de tabac, convocat per la Direcció
General de Salut Pública i Consum, juntament amb l’Associació Espanyola
Contra el Càncer; la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional, la Gerència d’Atenció Primària; l’Associació Balear
d’Infermeria Comunitària; la Societat Balear de Medicina Familiar i
Comunitària, i el Col·legi d’Infermeria.
L’objectiu d’aquest concurs és implicar i fer partícips els joves de la nostra
comunitat en el disseny de material gràfic i audiovisual en la prevenció del
consum del tabac a partir de processos de reflexió crítica sobre els riscs
derivats del consum de tabac que els centres han treballat prèviament a
través de programes educatius, tallers, sessions, etc., així com afavorir els
missatges preventius entre iguals.
S’hi han presentat 31 treballs i la decisió del jurat ha estat la següent:





Guanyador cartell categoria 5è i 6è de primària: CEIP Inspector Joan
Capó de Felanitx.
Guanyador cartell categoria 1r i 2n d’ESO: IES de Santanyí.
Guanyador categoria clipmetratges 3r i 4t d’ESO: IES Joan M.
Thomàs.

Cal destacar la implicació de la DG d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional de la Conselleria d’Educació en la difusió d’iniciatives a través
de la seva web (WEIB), els programes de la DG de Salut Pública i Consum
(“Bon dia, salut”, “Decideix” i “Respir@aire”), l’assessorament i taller de la
Gerència d’Atenció Primària (Consulta Jove), les actuacions de l’AECC
(programes “Actua per la teva salut” i “Bosc encantat”), i les accions
comunitàries en les quals participen ABIC, COFIB, IBAMFIC (Setmana sense
Fum

i

taules

informatives

en

el

Dia

Mundial

sense

Tabac).

També hi haurà una exposició de tots els treballs del dia 25 de maig al 18
de juny a la darrera planta d’El Corte Inglés d’Avingudes.

Representants de les entitats convocants del Concurs i els guanyadors del concurs.

