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COORDINADORES I COORDINADORS DE
RISCOS LABORALS AL CENTRE
Què implica?
És la persona que realitza les tasques de vigilància
i coordinació en matèria de seguretat i riscos laborals al seu
centre de treball. Ha de rebre les orientacions del Servei
de Prevenció de riscos Laborals dels Serveis Territorials
corresponents (veure punt 2).
Funcions més rellevants:
· Anar a les reunions que la secció de prevenció de
riscos convoqui.
· Col·laborar amb la direcció del centre en tot allò
relacionat amb el pla d’emergència (elaboració,
senyalització, telèfons, extintors, sortides d’emergència,
simulacres, control de l’estat de les instal·lacions de
gas, calderes, calefacció, alarmes...).
· Emplenar i trametre el full de notificació d’accidents,
in itinere (anant o tornant de la feina) o in missio

·

·
·

·

(fent una feina assignada per direcció fora del centre),
al propi centre, a la direcció dels ST i al Servei de
Prevenció de Riscos (veure punt 3).
Realitzar totes les consultes que es considerin
oportunes als Tècnics de Salut Laboral i/o als
delegats sindicals que formen part del Servei de
Prevenció de Riscos.
Informar i recollir els comunicats de risc que es
generin al centre, desenvolupats pel propi delegat o
provinents de la resta de la comunitat educativa.
Informar sobre les situacions especials de risc (risc
durant l’embaràs, adaptacions del lloc de treball per
motius de salut, assetjament laboral, etc.).
Demanar al Departament tots els cursos en matèria
de prevenció de riscos que es considerin oportuns.

Quina és l’estructura del Servei de Prevenció de Riscos del
Departament d’Educació?

Què s’ha de fer quan hi ha un accident al centre,
in itinere o in missio?
S’ha de comunicar a la direcció i aquesta ha d’emplenar el full de notificació
d’accident (veure imprès més a baix).
És molt important que tots els accidents siguin comunicats correctament, tant els
que causin baixa com els que no. Només així podrem exigir al Departament que faci
la seva feina de prevenció d’accidents laborals i protegirem el professorat en cas que
la seqüela es manifesti dies després d’haver ocorregut l’accident (ex.: em cau un
objecte al peu i aquell dia puc continuar treballant. però 2 o 3 dies després la cosa

empitjora. Si no hem fet bé la comunicació de l’accident
en el seu moment no comptarà com a accident laboral i no
cobrarem el 100% del sou).
Full de notificació d’accident laboral: aquí. (http://
educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/
PrevencioRiscosLaborals/G445_001_02_11.pdf).
Un cop fet això, l’itinerari d’atenció mèdica a
seguir varia si som de la Seguretat Social (no
inclou professorat de MUFACE que ha escollit
la seguretat social) o MUFACE.

SEGURETAT SOCIAL: Direcció omple un volant de
visita ASEPEYO i hi anem a visitar-nos.
Volant ASEPEYO AQUÍ. (https://www.asepeyo.es/
documents/19/15327/volante_asistencia_CT.pdf)
MUFACE: Comuniquem l’accident a direcció i anem a
qualsevol centre mèdic de la mútua que tinguem contractada
a través de MUFACE.
Si s’escau, hem de portar omplerta la baixa al centre.
Comunicat de baixa MUFACE AQUÍ (http://www.muface.es/
sites/default/files/impresos/PARTES_DE_BAJA/
DPS_11002_PARTE_IT_EMBARAZO_LACTANCIA.pdf).

Quines coses has de saber i no t’explicarà el Departament?
Essencialment, les campanyes que la part social duem a terme per tal que es respecti el dret del professorat a
treballar en unes condicions saludables i dignes. Des de CGT t’informem de les següents:
Campanya pel dret de l’alumnat amb
problemes de salut.
L’alumnat hauria de tenir dret a ser atès
dins el centre educatiu per personal sanitari
professional rebre assistència a dins del
centre per de personal sanitari capacitat
professionalment: Des de CGT estem en
total desacord amb l’orientació que el
Departament dóna a l’atenció sanitària dins
el centre educatiu per a l’alumnat amb
problemes de salut greus. No formen part
de les tasques a realitzar pel professorat i
no tenim la titulació ni la formació per fer-les. Parlem de
manipulacions de botons gàstrics, injecció d’adrenalina o
glucagó per a alumnat amb al·lèrgies o amb diabetis, etc.
Campanya contra l’incompliment de la normativa quant
a temperatures de treball.
Hi ha tot un protocol d’acció quan la temperatura a l’aula
és inferior a 17º o superior a 27º.
Campanya per la retirada de l’amiant dels centres
educatius públics de Catalunya.
A CGT sabem que hi ha un nombre important de centres
educatius que han estat construïts utilitzant un material

altament cancerigen: l’amiant o asbest. Des
de CGT hem començat una campanya per
exigir al Departament que elabori un llistat de
centres que contenen amiant, que hi
especifiqui a on i que hi estableixi unes mesures
de seguretat centre a centre per evitar la seva
manipulació accidental. Un cop el tinguem,
realitzarem una campanya per a l’elaboració
d’un pla temporitzat de retirada.
Campanya de protecció del professorat
amb problemes de salut.
Des de CGT us podem assessorar sobre com es gestiona
una sol·licitud d’adaptació del lloc de treball, una baixa
permanent per incapacitat o els diferents aspectes a tenir
en compte quan ens fan passar per l’ICAM (Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques), que és l’òrgan que gestiona les
baixes temporals o permanents del professorat.
Campanya contra l’assetjament laboral.
El procés d’enfortiment de la figura de la direcció als
centres públics avança sense frens. Hi ha centres on això
està comportant tractes denigrants i discriminatoris d’alguns
i algunes treballadores i/o una gran pressió sobre el
professorat per acceptar qualsevol designi de la direcció.

Si us trobeu amb qualsevol d’aquestes situacions o d’altres que
considereu oportunes, posem les nostres delegades i delegats de
riscos laborals a la vostra disposició:
Vallès Occidental: Sergio Escribano. serg_gar@hotmail.com
Baix Llobregat: Josep Lluis del Alcázar. jalcazar@xtec.cat
Vallès Oriental Maresme: Rosalia Molina. rosaliamolina54@gmail.com
Barcelona Comarques: Josep Riera. josepcgtense@gmail.com
Consorci de Barcelona: Josepa Peiró. pekacoca@hotmail.com

