
Avaluació Setmana Sense Fum 2016 
 
 

 
 
Per conèixer l’impacte que té la Setmana Sense Fum i poder continuar millorant en les properes edicions, 
ens agradaria que, una vegada finalitzada la Setmana Sense Fum, complimentessis degudament aquest 
qüestionari: 
 
 

DADES DE LA PERSONA QUE REMET LA INFORMACIÓ 
 
Nom * 

Cognoms * 

Correu electrònic * 

Repetir correu electrònic * 

 
 

DADES DEL CENTRE/ENTITAT/MUNICIPI 
 
Província*(opció única): 1. Barcelona 2. Girona 3. Lleida 4. Tarragona 
 
Àmbit* (opció única):  

ο Atenció Primària 

ο Hospital 

ο Farmàcia 

ο Universitat 

ο Àmbit laboral 

ο Àmbit municipal 

ο Supramunicipal (diputacions, consell comarcal...) 

ο Àmbit esportiu 

ο Àmbit escolar 

ο Altres. Especificar: 
 

Nom del centre/entitat/municipi *: 

Telèfon: 
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P1. Han col·laborat altres institucions i/o àmbits? * 

ο Sí 

ο No 
 

P2. Quines?  

ο Atenció Primària 

ο Hospital 

ο Farmàcia 

ο Universitat 

ο Àmbit laboral 

ο Àmbit municipal 

ο Supramunicipal (diputacions, consell comarcal...) 

ο Àmbit esportiu 

ο Àmbit escolar 

ο Altre:  
 

P3. Nombre aproximat de persones implicades en l’organització de les activitats: _________ 
 
P4. Data/es en que s’ha portat a terme les activitats:* 

ο Durant tot el mes de maig 

ο Només durant la SSF, del 24 al 31 de maig 

ο Només el dia 31 de maig 

ο Altre: 
 

 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES 
 
P5. En l'àmbit poblacional 

ο Taules  informatives en llocs públics 

ο Activitat clínica dirigida a la població 

ο Taules rodones, xerrades a llocs públics 

ο Activitats esportives populars 

ο Celebració d’un Dia Sense Fum de la Hosteleria en la vostre població 

ο Concursos de lemes, dibuixos, murals, fotografia, vídeos, etc 

ο Altre: 
 
 

P5. En els centres 

ο Enganxada de cartells 

ο Informació a l’equip d’AP 
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ο Activitats formatives, sessions, etc dirigides a professionals 
 

ο Sensibilització dels treballadors fumadors per a que la seva conducta de fumar no sigui visible 
per a la població 

ο Taula informativa en el centre amb materials divulgatius 

ο Activitat clínica (carboximetries, intervenció oportunista, grupals per deixar de fumar...) 

ο Exposició de vídeos informatius a les pantalles 

ο Xerrades en el centre dirigides a població 

ο Establir contactes amb les farmàcies de la zona per realitzar activitats conjuntament 

ο Altre:  
 
P7. En els mitjans de comunicació o xarxes socials: difusió/participació 

ο Blogs, intranets, xarxes socials, etc 

ο Premsa escrita/digital 

ο Ràdio 

ο Televisió 

ο Altre: 
 
P8. En l'àmbit educatiu 

ο Actividades educatives sobre tabaquisme 

ο Concursos de lemes, dibuixos, murals, fotografia, vídeos 

ο Concurs de la millor carta oberta dirigida a un fumador 

ο Activitats dirigides a  pares i mares d’alumnes 

ο Altre: 
 
 

OPINIÓ 
 
P9. Creus que desperta interès la Setmana Sense Fum en el teu àmbit?         Sí         No 
 
P10. Creus que desperta interès la Setmana Sense Fum en la població?  
 
P11. Què milloraries de la Setmana sense fum per a properes edicions 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si tens fotos de les activitats que vols compartir, publica-les en Twitter, Instagram o Facebook amb 
l'etiqueta #ssfcat16 o també ens les pots enviar al correu electrònic: info@setmanasensefum.cat 

Moltes gràcies per compartir!! 

mailto:info@setmanasensefum.cat

