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→ Fumar 
 
Actualment sabem que l’hàbit de fumar s’associa al càncer de pulmó. Aquesta 
conclusió ha estat contrastada per diferents anàlisis de laboratori que han 
demostrat que el fum del tabac conté substàncies cancerígenes, és a dir, 
compostos químics que provoquen càncer. 
 

En tots els tipus de càncer, les cèl·lules pròpies d’un teixit o òrgan pateixen una 
alteració i n’originen d’altres que són incapaces de dura a terme la seva funció. Si 
això passa en un òrgan vital, la malaltia pot produir la mort. A mesura que 
aquestes cèl·lules, anomenades canceroses, es van multiplicant substitueixen a les 
cèl·lules normals i aquell teixit o òrgan deixa de funcionar amb normalitat. 
L’acumulació de les cèl·lules normals i aquell teixit o òrgan deixa de funcionar amb 
normalitat. L’acumulació de cèl·lules canceroses origina els tumors. El càncer de 
pulmó és molt més freqüent entre els persones que fumen, fumar incrementa la 
probabilitat de patir aquesta malaltia. 
 

El fum del tabac conté prop de 4000 substàncies químiques. Algunes són tòxiques 
com la nicotina, el monòxid de carboni, els quitrans o l’amoníac. La proporció en 
què aquestes substàncies es troben en el fum que aspira el fumador depèn 
d’aspectes com la varietat del tabac, els additius que conté, la mida de la cigarreta, 
la força amb la que el fumador aspira el fum, el tipus de paper utilitzat, etc. 
 
 

  

  
 
 
 
 

RECERCA 
Feu una recerca a Internet per tal de conèixer quines són les 4 o 5 substàncies que 
conté el tabac que resulten més perjudicials per a l’organisme. Caldrà que 
concreteu quin és el risc associat a cadascuna d’elles. 
 
Exercici 1 
1. Explica el significat dels següents termes: 

 Substància cancerígena 
 Cèl·lula cancerosa 
 Tumor 
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Exercici 2 
 

1. Una de les informacions del text és concloent per relacionar el fet de 
fumar amb el càncer de pulmó? De quina informació es tracta? 
Explica-ho. 
 

2.  A punt d’entrar al cinema, en Joan apura la cigarreta fent xuclades 
ben profundes. Explica-li a en Joan per què no és un bon costum 
apurar així les cigarretes. 

 
Exercici 3 
 

1. Per quina raó hi ha tantes campanyes i mesures legals restrictives en 
contar del tabac? 
 

2.  El gràfic mostra l’evolució del consum de tabac entre estudiants de 14 a 18 
anys al llarg del període comprès entre els anys 1994 i 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Què representen les dues línies del gràfic? 

 Quin era el percentatge de joves que fumaven diàriament l’any 1994? I el 

del 2006? 

 imaginem una classe de 30 alumnes de 3r d’ESO. Segon el gràfic, quants 

alumnes havien fumat algun cop a la vida l’any 1994? Considerant una 

classe amb el mateix nombre d’alumnes, quants d’ells havien fumat alguna 

vegada l’any 2006? 

 Quina interpretació global podem fer de la informació que ens subministra el 

gràfic? 
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