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Seguretat i salut
1 Seguretat i salut als centres educatius
1.1 Farmaciola
A cada centre hi ha d'haver una farmaciola en un lloc conegut i visible, preferiblement
fresc i sec, a l'abast del personal, tancada –però no amb clau–, no accessible als
alumnes i pròxima a un punt d'aigua. El director o directora del centre ha d'assignar una
persona responsable de la farmaciola, la qual n'ha de supervisar periòdicament el
contingut, reposar el material i controlar-ne les dates de caducitat.
En el document "La farmaciola escolar" es detalla el seu contingut i la seva utilitat.

1.2 Administració de medicaments als alumnes
Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de
Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de
Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l'autorització signada dels pares, mares o tutors
legals (que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de l'alumne
al centre) i seguir les recomanacions d'ús elaborades per la Societat Catalana de
Pediatria i pels departaments d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible ferho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on
consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta
d'administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d'aportar un escrit on
es demani, al director o directora del centre educatiu, l'administració al fill o filla del
medicament prescrit d'acord amb les pautes que constin en l'informe esmentat, i se
n'autoritzi l'administració als docents del centre.
És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes, informes dels
metges i els escrits d'autorització.
En aquest sentit cal assenyalar que els docents només podran fer accions que no
requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els pares, mares, familiars o
cuidadors en general, sempre que hagin tingut un ensinistrament previ. Aquí s'inclouen
l'administració de medicaments: insulina, glucagó, adrenalina i altres fàrmacs d'ús
habitual en pediatria. També fer cures senzilles (erosions, petites ferides), així com la
primera atenció a qualsevol incident inesperat.

1.3 Situacions d'emergència
Prop de cada farmaciola i en un lloc visible hi ha d'haver unes instruccions bàsiques de
com actuar davant de qualsevol situació d'emergència.
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El director o directora ha de garantir el coneixement d'aquestes instruccions per part de
tot el personal del centre.
Davant d'una situació d'emergència cal:
1. No deixar sol l'alumne.
2. Trucar al 112 (si és possible amb el CIP de l'alumne a mà).
3. Avisar la família.

1.4 Atenció als alumnes amb malalties cròniques
Com explicita l'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, totes les persones
tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. Així mateix,
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix que tots els alumnes tenen dret a
ser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
Els centres educatius, tal com regula la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la
infància i l'adolescència, han d'assumir la responsabilitat d'acollir i educar de manera
inclusiva tots els alumnes com una tasca bàsica i fonamental dels seus projectes
educatius.
Amb la finalitat de garantir l'escolarització plena dels alumnes amb malalties cròniques,
el director o directora del centre públic, com a responsable del funcionament del centre
i cap de tot el personal, ha d'elaborar un pla personalitzat d'atenció de l'alumne, per
atendre les seves necessitats.
Cal que la família aporti al centre la documentació següent:
●

●

Informe mèdic on s'especifiqui la descripció de les actuacions en cas d'emergència,
es detallin les necessitats i les atencions que calen a l'alumne o alumna i hi consti
els telèfons dels referents sanitaris.
Autorització signada on s'autoritzi els docents del centre educatiu per administrar la
medicació corresponent, si escau.

Quan calgui ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l'informe mèdic
i al pla personalitzat d'atenció de l'alumne, el director o directora del centre es pot posar
en contacte amb el centre d'atenció primària (CAP), el qual facilitarà l'ensinistrament
oportú. Si hi ha alguna dificultat per aquesta via, el director o directora del centre pot
contactar amb la Subdirecció d'Atenció a la Comunitat Educativa (
atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat).
En el cas d'alumnes amb diabetis, els centres educatius han de seguir el "Model
d'atenció dels infants amb diabetis en l'àmbit escolar", elaborat pels departaments
d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya.
D'altra banda, en el web de la XTEC s'ofereix altres informacions i recursos sobre
malalties cròniques que poden ser d'interès per a l'escolarització plena dels alumnes
amb aquestes malalties.
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1.5 Vacunacions
L'administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel
Decret 155/1993, d'1 de juny, d'actualització del Programa de salut escolar. A l'article 5
s'especifica que l'execució del Programa de salut escolar als centres educatius (entre
altres l'administració de les vacunes en els centres educatius) correspon als
ajuntaments. A l'article 10 s'especifica quines són les vacunes que en cada cas s'han
d'administrar.
En el Calendari de vacunacions del Departament de Salut, hi ha actualitzades les
vacunes que s'administren a cada edat.

1.6 Malalties transmissibles
Per tal d'informar les famílies sobre l'assistència o no dels infants al centre educatiu
quan pateixen una malaltia transmissible, el Departament de Salut, a través de la
Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, ha publicat unes
recomanacions amb uns "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar
d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles".

1.7 Prevenció del tabaquisme i de l'alcoholisme
Les mesures i accions per a la prevenció i assistència en matèria de substàncies que
poden generar dependència estan regulades per la Llei 20/1985, de 25 de juliol,
modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig, i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol. La
Llei 42/2010, de 30 de desembre, modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries per fer front al tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac, que va implantar
mesures adreçades a prevenir les patologies derivades del consum del tabac.
Aquestes mesures fan referència al consum i a la venda de tabac i de dispositius
susceptibles d'alliberació de nicotina, a l'augment dels espais sense fum i a la limitació
de la disponibilitat i accessibilitat d'aquests productes. Aquesta normativa insisteix
especialment en el paper modèlic dels professionals docents i sanitaris, en la seva
tasca educativa, de sensibilització, conscienciació i prevenció mitjançant el foment
d'estils de vida saludables.
D'acord amb tota la normativa esmentada, pel que fa a productes derivats del tabac i
als dispositius d'alliberació de nicotina, és prohibida la venda i el subministrament
d'aquests productes i també el consum, en totes les dependències dels centres
educatius i altres centres de treball del Departament d'Ensenyament. La prohibició de
consumir-los és absoluta i afecta totes les persones que estiguin a l'interior i als
accessos de qualsevol dels recintes esmentats. La normativa no permet que els
centres educatius públics, els serveis educatius i altres centres de treball dependents
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del Departament d'Ensenyament tinguin àrees habilitades per a consumidors d'aquests
productes.
Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres
educatius. Es recorda que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0,5 graus
d'alcohol. La cervesa es considera beguda alcohòlica.
En el marc de les seves funcions, el director o directora del centre públic, i la persona
titular del centre privat, ha de vetllar pel compliment de les mesures previstes en la
normativa i per crear i mantenir una cultura organitzativa que promogui un ambient
saludable lliure de fum. Així mateix, correspon al consell escolar l'avaluació del
compliment d'aquestes mesures en el marc de les seves funcions d'avaluació del
desenvolupament de l'activitat del centre.
L'incompliment de la normativa ha de ser advertit degudament i, si escau, sancionat,
d'acord amb l'ordenament.

1.7.1 Més informació per als centres de formació d'adults
En els centres exclusivament dedicats a la formació d'adults, la prohibició de consumir
productes de tabac o dispositius susceptibles d'alliberament de nicotina no afecta els
espais a l'aire lliure, sempre que no es tracti dels accessos immediats als edificis del
centre.

1.8. Materials (llars d'infants, segon cicle d'educació infantil i primària)
Tots els materials emprats als centres educatius han de reunir els criteris de qualitat i
seguretat que estableix la normativa vigent. En particular, els recursos lúdics, les
joguines i el material d'ús fungible han d'estar identificats amb el marcatge CE de
conformitat. S'han de mantenir arranjats en un espai per a l'emmagatzematge i en bon
estat de netedat i seguretat per evitar riscos d'infecció, malaltia i contaminació i garantir
les condicions higienicosanitàries.
Tant l'equipament com el mobiliari han d'estar adaptats a les edats i característiques
dels usuaris, i s'han d'evitar cantoneres i materials de risc o estellables.

1.9 Programa salut i escola (educació secundària)
L'educació per a la salut té un paper fonamental en el desenvolupament de la infància i
l'adolescència. Els infants i els joves necessiten eines per poder afrontar situacions de
risc vinculades amb la salut i per desenvolupar conductes saludables.
El Programa salut i escola (PSiE), que impulsen conjuntament el Departament de Salut
i el d'Ensenyament, té per objectius millorar la salut dels adolescents mitjançant la
realització d'accions d'educació i promoció de la salut, atendre de manera precoç
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problemes relacionats amb la salut i prevenir situacions de risc, potenciant la
col·laboració entre els centres i serveis educatius i els serveis de salut comunitària
presents al territori.
El Programa salut i escola preveu dues línies bàsiques d'actuació:
●

●

Potenciar el desenvolupament d'activitats d'educació i promoció de la salut en els
àmbits prioritaris d'intervenció del Programa: salut alimentària, salut emocional,
salut afectiva i sexual, consum de drogues, i tabac i alcohol.
Facilitar l'accés dels joves a la informació i l'assessorament en temes relacionats
amb la salut mitjançant la consulta oberta.

El Departament de Salut assigna a cada centre d'educació secundària un o una
professional de referència de l'equip d'atenció primària de la zona i facilita el suport dels
serveis sanitaris especialitzats: centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ),
Programa d'atenció a la salut sexual i reproductora (PASSIR) i centres d'atenció de
drogodependències (CAS).
És convenient que cada centre designi un o una professional docent com a referent de
salut i, per tant, del PSiE.
La consulta oberta s'ha de fer en un espai que reuneixi condicions de funcionalitat i de
confidencialitat, procurant que interfereixi al mínim en l'horari de les classes. L'horari de
la consulta oberta s'ha d'incloure en la programació general anual del centre. El
Departament d'Ensenyament ha redactat un protocol d'actuació per a la "consulta
oberta" als centres educatius de secundària.
A començament de curs el centre d'educació secundària ha d'informar els alumnes i les
famílies del servei de consulta oberta, així com facilitar el model d'autorització de la
família per a la utilització del servei i presentar als alumnes la persona que durà a
terme el servei.
A Salut a l'escola es poden trobar recursos didàctics i experiències de centres
educatius, i també enllaços d'interès d'institucions que treballen aquesta temàtica.
Totes les actuacions que s'han esmentat en aquest apartat cal que es prevegin en la
programació anual del centre. La valoració que se'n faci a final de curs en la memòria
anual del centre ha de referir-se, com a mínim, al desenvolupament de les activitats de
promoció de la salut i al funcionament, si escau, de la consulta oberta.

1.10 Pla salut, escola i comunitat
El Departament d'Ensenyament i el Departament de Salut impulsen el Pla Salut, Escola
i Comunitat (PSEC) amb la finalitat de desenvolupar en un territori actuacions
coherents i coordinades, orientades a promoure la salut dels infants i joves.

1.11 Manipulació d'aliments
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L'elaboració d'aliments en un centre per part dels alumnes, les famílies o els
professors, com a activitat de la programació anual s'ha de fer tenint en compte les
normes bàsiques d'higiene alimentària establertes per l'Agència Catalana de Seguretat
Alimentària a "Quatre normes per preparar aliments segurs".
En tot cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata i, en cas d'alumnes amb
al·lèrgies, només es poden usar materials i aliments que no continguin els al·lergògens
que cal evitar. Es pot consultar la publicació "Al·lèrgies alimentàries i al làtex. Guia per
a l'escola".

1.12 Seguretat alimentària i nutrició en l'àmbit escolar
Tota la informació sobre la seguretat alimentària en l'àmbit escolar, amb les
recomanacions, les guies i els consells per a una alimentació segura i saludable es pot
consultar al web de la XTEC > Salut a l'escola.

2 Prevenció de riscos laborals
2.1 Plans d'emergència. Simulacres
La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l'obligació d'adoptar
les mesures de prevenció contra incendis i d'evacuació dels treballadors i dels
alumnes, així com de les persones alienes presents en el centre de treball. Aquestes
mesures s'han de comprovar periòdicament.
Per aquest motiu, tots els centres han d'elaborar, revisar i actualitzar periòdicament el
pla d'emergència. Cal utilitzar el manual "Pla d'emergència del centre docent", editat pel
Departament d'Ensenyament.
Els centres públics, a l'inici de curs, han de comprovar que el pla d'emergència està
actualitzat i han de garantir que, com a mínim, es farà un simulacre (d'evacuació o de
confinament) durant el primer trimestre del curs escolar. Es recomanable realitzar-ne
un de cada tipus al llarg del curs escolar. Aquests simulacres s'han de planificar tenint
en compte totes les activitats que es porten a terme en el centre, incloses les que es
fan en horari de menjador, en el cas que els alumnes romanguin al centre dins
d'aquesta franja.
Els centres públics han de comunicar a la següent adreça electrònica
simulacres_pc@gencat.cat, amb una antelació de 10 dies a la data del simulacre, la
informació següent:
●

●

●

Nom del centre educatiu i municipi.
Dia i hora previst per realitzar el simulacre (d'evacuació o confinament).
Nombre aproximat de persones que s'han d'evacuar.
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Ubicació del punt de reunió.
Així mateix, el dia de la realització del simulacre, els centres educatius han de simular
la trucada al 112 d'acord amb la Guia de trucades de simulacres en centres educatius,
inclosa en les instruccions del pla d'emergència del centre.
●

En els centres públics, una vegada fet el simulacre, el director o directora del centre ha
de fer arribar al director o directora dels serveis territorials o, si escau, al o a la gerent
del Consorci d'Educació de Barcelona, segons escaigui, un informe amb les fitxes 27 i
28 del manual "Pla d'emergència del centre docent", degudament emplenades, i una
còpia dels plànols del centre, si aquests s'han actualitzat durant el darrer any.
En cas d'emergència real, els centres públics han de comunicar el succés al director o
directora dels serveis territorials o, si escau, al o a la gerent del Consorci d'Educació de
Barcelona.
Si el centre comparteix les instal·lacions amb altres entitats o persones públiques o
privades, s'hi ha de coordinar en relació amb el pla d'emergència.
Els centres de formació d'adults ubicats en els centres penitenciaris han de seguir, en
matèria de plans d'emergència, el que disposi el director o directora del centre
penitenciari.
Es poden consultar les instruccions relatives al "Pla d'emergència del centre docent".
Es poden consultar les instruccions relatives al pla d'emergència adaptat a les llars
d'infants al document: "Pla d'emergència del centre docent: document adaptat per a les
Llars d'infants".

2.2 Accidents laborals i malalties professionals en els centres públics. Notificació
d'accidents laborals i assistència sanitària
D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
director o directora del centre educatiu públic del Departament ha de notificar als
serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació, qualsevol
accident o incident laboral que hagi sofert el personal que treballa en el centre, se'n
segueixi o no una baixa de la persona afectada. Aquesta notificació s'ha de fer d'acord
amb el model "Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional"
degudament formalitzat.
Una còpia del full de notificació d'accidents s'ha de lliurar a la persona afectada i una
altra s'ha de conservar a l'arxiu del centre.

2.3 Coordinadors de prevenció de riscos laborals en els centres públics
En totes les escoles públiques (amb l'excepció de les escoles de tipologia I i J), en els
centres públics d'educació especial, en els instituts, en les escoles oficials d'idiomes, en
les escoles d'arts plàstiques i disseny i també en els centres i aules de formació
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d'adults amb 10 o més docents de plantilla, el director o directora ha de designar una
persona per a la coordinació de la prevenció de riscos laborals i comunicar-ne la
designació al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o
a la gerent del Consorci d'Educació.
La designació ha de recaure, sempre que sigui possible, en funcionaris docents en
servei actiu i amb destinació al centre, amb formació en la matèria. Si cap d'aquests no
hi opta i se'n té constància expressa, es podrà nomenar qualsevol altre docent que
imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar.
Correspon al personal coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i
coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. Les funcions que
té són les següents:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el
foment de l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord
amb les orientacions del Servei i de les seccions de Prevenció de Riscos Laborals i
les instruccions del director o directora del centre.
Col·laborar amb el director o directora del centre en l'elaboració del pla
d'emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels
simulacres.
Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d'assegurar-ne
l'adequació i la funcionalitat.
Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les
persones, els telèfons i l'estructura.
Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària
a les revisions oficials.
Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja.
Donar suport al director o directora del centre per formalitzar i trametre, als serveis
territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, el "Full de notificació d'accident,
incident laboral o malaltia professional".
Donar suport al director o directora del centre per formalitzar la coordinació de
l'activitat empresarial.
Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en
la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
Promoure i potenciar la formació els treballadors del centre dins d'aquest àmbit.
Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en
l'avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per
desenvolupar, dins el currículum de l'alumne, continguts de prevenció de riscos.

Per tal que el personal coordinador de prevenció de riscos laborals adquireixi el
coneixement necessari i disposi de les eines per a una gestió correcta de la prevenció
de riscos laborals al centre, el Departament d'Ensenyament posa a disposició d'aquest
personal coordinador el curs telemàtic "Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos
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laborals. Nivell bàsic", de 30 hores, que ha de fer per poder exercir amb garantia de
qualitat les seves funcions.
Els directors dels centres han de possibilitar i donar la màxima prioritat perquè el
personal coordinador designat adquireixi aquesta formació al més aviat possible.
A més, les seccions de prevenció de riscos laborals dels serveis territorials i del
Consorci d'Educació de Barcelona organitzen periòdicament sessions informatives
adreçades al personal coordinador de prevenció de riscos laborals per tractar aspectes
rellevants de la gestió de la prevenció de riscos laborals en els centres.

2.4 Seguretat als laboratoris i tallers dels centres educatius
Des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els procediments, les
instruccions i les notes de prevenció de diferents àmbits de la seguretat laboral, que es
poden trobar a la intranet del Departament d'Ensenyament: Intranet d'Ensenyament >
Portal de centre > Seguretat i salut.
Aquesta documentació conté pautes de treball i recomanacions que fan referència als
laboratoris i tallers, i que pretén integrar la prevenció de riscos i les bones pràctiques
laborals/ambientals, tot donant compliment a la normativa vigent.
També s'hi pot trobar informació referent a la manipulació de productes químics,
etiquetatge, emmagatzematge, mostres biològiques, instruments i altres elements de
treball propis d'aquests àmbits i de la gestió dels residus que s'hi generen.
Cal tenir present que en un centre docent no s'han d'utilitzar productes carcinògens,
mutàgens, sensibilitzants ni tòxics per a la reproducció..

2.5 Coordinació d'activitats empresarials
D'acord amb el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de
la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats
empresarials, el director o directora del centre ha d'adoptar les mesures necessàries
perquè les empreses i persones que desenvolupin activitats en el centre de treball rebin
la informació i les instruccions adequades, amb relació als riscos existents en el centre
de treball i a les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com a les
mesures d'emergència que cal aplicar.
El Departament d'Ensenyament, d'acord amb la normativa esmentada, ha elaborat
procediments per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del
Departament, d'acord amb l'esquema següent:
●

PG/CE/12/1.0.00: Procediment general per a la coordinació d'activitats
empresarials en els centres de treball del Departament d'Ensenyament, pel qual
s'estableixen les bases per vetllar per la seguretat i la salut del personal propi i aliè,
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quan treballadors, personal d'altres empreses o administracions hi fan activitats
remunerades.
●

PO/CE/12/1.1.00: Procediment operatiu d'activitats pròpies del Departament
d'Ensenyament.
Aquest procediment s'ha d'aplicar per a les activitats pròpies següents:
Vetlladors
Monitors de migdia
Subalterns
Formadors
❍

❍

❍

❍

●

PO/CE/12/1.2.00: Procediment operatiu d'activitats no pròpies del Departament
d'Ensenyament.
Aquest procediment s'ha d'aplicar per a les activitats no pròpies següents:
Informàtica
Servei de menjador
Serveis de cuina
Serveis de neteja
Obres de reforma i ampliació
Tractament de plagues (IN/BI/12/1.0.04)
❍

❍

❍

❍

❍

❍

●

PO/CE/12/1.3.00: Procediment operatiu d'activitat empresarial múltiple en edificis
compartits del Departament d'Ensenyament. Aquest procediment s'ha d'aplicar
quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o
més empreses.

Aquests procediments es poden consultar a la intranet del Departament d'Ensenyament
> Coordinació d'activitats empresarials.
Per a qualsevol consulta podeu contactar amb la Secció de Prevenció de Riscos
Laborals del territori al qual estigueu adscrits, així com amb el Consorci d'Educació de
Barcelona.

2.6 Control de plagues en els centres
Des del Departament d'Ensenyament se segueixen les línies d'actuació de control
integrat de plagues urbanes, amb la finalitat d'integrar totes les mesures possibles que
afavoreixin una estratègia de control que causi la menor afectació a les persones i a
l'entorn.
Es recorda que mai no es podran fer servir els insecticides d'ús domèstic (esprais,
dispositius elèctrics amb càrregues líquides o sòlides -pastilles-, bobines repel·lents de
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mosquits...) a les dependències dels centres de treball del Departament
d'Ensenyament.
Quan s'hagin de dur a terme mesures de control, cal seguir les indicacions següents:
●

●

Per als centres públics, les instruccions del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals, que es poden consultar a la intranet del Departament d'Ensenyament
(Intranet d'Ensenyament > Serveis al personal > Prevenció de riscos laborals >
Control de plagues).
Per a tots els centres, els mètodes de control de plagues que estableix el
Departament de Salut.

2.7 Activitats potencialment perilloses en els centres
Des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals s'han establert pautes d'actuació
davant activitats considerades com a potencialment perilloses. Van adreçades tant als
treballadors del mateix Departament com al personal aliè que hi presta serveis
desenvolupant activitats considerades com a pròpies.
Es fa referència a activitats com treballs en alçada o en espais confinats, manipulació i
aplicació de productes fitosanitaris, utilització d'escales manuals, treballs amb
desbrossadora, manteniment d'instal·lacions, supervisió de la descàrrega de
combustible, etc.
Estan disponibles a l'apartat Prevenció de riscos laborals al Portal de centres del
Departament.

2.8 Informació de riscos laborals i mesures preventives
A fi de complir el deure de protecció i d'informació, consulta i participació establert a
l'article 18 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, els directors de tots els
centres públics del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de
Barcelona han de facilitar a tots els treballadors del Departament, siguin personal
adscrit al centre o personal que tinguin assignades funcions temporals o de substitució,
la informació següent:
Informació
Riscos laborals
Mesures
preventives
Mesures en
cas
d'emergència
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del
centre
del
centre
del
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Es localitza
A les avaluacions de riscos fetes per les
seccions de PRL
A la planificació de l'activitat preventiva
derivada de les avaluacions de riscos
Al pla d'emergència del centre
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Riscos i
mesures
preventives

del lloc Serveis al personal > Prevenció de riscos
de
laborals > Llocs de treball: riscos i prevenció
treball

El director o directora del centre ha d'emplenar el Registre d'activitats informatives,
degudament signat per les persones que han de rebre la informació i tenir-ho a
disposició, de manera permanent, del Servei, de la Secció de Prevenció de Riscos
Laborals i de l'autoritat laboral.

2.9 Vigilància de la salut dels treballadors
La vigilància de la salut (VS) és una tècnica de prevenció que utilitza la medicina del
treball per conèixer l'estat de salut dels treballadors i/o detectar-ne els canvis.
Amb el coneixement de l'estat de salut i dels seus canvis es pot saber com els riscos
associats al lloc de treball influeixen sobre la salut i establir així mesures de prevenció
per disminuir-ne els efectes o fins i tot eliminar-los.
Les actuacions de vigilància de la salut, ja es tracti de reconeixements mèdics o d'altres
actuacions preventives, són voluntàries per als treballadors i només es poden dur a
terme amb el seu consentiment. La normativa preveu alguna excepció d'aquesta
voluntarietat.
Les seccions de prevenció de riscos laborals contacten amb el director o directora del
centre per planificar la realització dels exàmens de salut o altres actuacions
preventives. El director o directora del centre ha de facilitar al personal al seu càrrec la
realització i la participació en qualsevol activitat preventiva amb relació a la salut, per
complir al deure empresarial en prevenció de riscos laborals.

2.9.1 Persones especialment sensibles
Els articles 25-28 de la Llei 31/1995 estableixen que cal garantir de manera específica
la protecció dels treballadors que, per les seves característiques personals o l'estat
biològic conegut, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. També
preveu una protecció específica de la maternitat, dels menors i dels treballadors amb
una relació de treball temporal, de durada determinada i en empreses de treball
temporal.
Per garantir aquesta protecció, el metge o metgessa del treball del Servei de Prevenció
de Riscos Laborals ha de valorar l'estat de salut del personal tenint en compte els
resultats de l'avaluació de riscos del lloc de treball i altra informació mèdica necessària.
Així podrà determinar l'aptitud de la persona per al lloc de treball o la possible
necessitat d'adaptació del lloc de treball a les seves característiques psicofísiques, o bé
suggerir les recomanacions preventives més adients.
El director o directora del centre ha d'adaptar el lloc de treball del personal tot seguint
les indicacions de la planificació preventiva que estableixi el director o directora dels
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serveis territorials.

2.9.2 Protecció de la maternitat
Les treballadores en situació d'embaràs o de lactància natural podran posar en
coneixement a la Secció/Servei de Prevenció de Riscos Laborals la seva situació
perquè es pugui determinar si existeix risc per a l'embaràs o lactància natural en el lloc
de treball i aplicar, si escau, el que preveu l'article 26 de la Llei 31/1995.

2.9.3 Malalties professionals
La malaltia professional, al contrari de l'accident de treball, té una instauració
progressiva i lenta i, per tant, un inici poc clar i difícil d'establir, que denota una
exposició repetida i intensa a un agent causal determinat.
La malaltia professional és la que contreu el treballador o treballadora com a
conseqüència del treball que executa per compte d'altri en les activitats que
s'especifiquen en el quadre aprovat en el Reial decret 1299/2006 i que estigui
provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen al quadre per a cada
malaltia.
Les malalties no incloses en aquest Reial decret que tinguin com a conseqüència
exclusiva la realització de la seva professió seran considerades com a accident laboral.
Un exemple de malaltia professional és la presència de nòduls a les cordes vocals,
reconeguda per al personal docent, entre d'altres professions.

2.9.4 Esforç vocal
Es considera activitat amb esforç vocal aquella en què es produeix una utilització
intensiva de la veu com a eina i mitjà principal per al desenvolupament de la feina.
Trobareu informació sobre els riscos de la utilització intensiva de la veu i les mesures
preventives per evitar-ho a la intranet del Departament > Serveis al personal >
Prevenció de riscos laborals > Ús eficient de la veu.
És un espai per conèixer millor el funcionament de la veu, com utilitzar-la d'una manera
eficient i sana i prevenir-ne possibles trastorns.

2.10 Assetjament psicològic i/o sexual i d'altres discriminacions en l'àmbit laboral
Assetjament psicològic i d'altres discriminacions
Des de gener de 2015 està vigent el nou "Protocol per a la prevenció, la detecció,
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l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a
la feina", que es va aprovar en la reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció
de Riscos Laborals, de 23 de gener de 2014.
Al web del Departament de Governació i Relacions Institucionals hi ha els formularis
que preveu aquest Protocol.
Assetjament sexual
Pel que fa als casos d'assetjament sexual, cal fer servir el protocol i els formularis
disponibles a la pàgina Assetjament sexual per raó de sexe i/o orientació sexual, del
web del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

3 Gestions per presentar una reclamació patrimonial
D'acord amb el que disposa l'Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s'aproven
les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels
centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos
d'accidents o incidents, modificada per l'Ordre de 16 d'octubre de 1991, el professor o
professora o altres professionals d'atenció educativa que estiguin dirigint o vigilant una
activitat escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident,
hauran d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què puguin disposar, actuant
en tot moment amb diligència i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.
El director o directora del centre ha de comunicar els fets, al més aviat possible, al
director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent
del Consorci d'Educació, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients
de protecció de l'alumne accidentat, si escau, i informi els seus pares o tutors legals, o
les persones perjudicades (tercers), dels fets ocorreguts i del procediment establert per
reclamar en via administrativa.
És un dret dels ciutadans la possibilitat de presentar, davant el Departament
d'Ensenyament o, a la ciutat de Barcelona, davant el Consorci d'Educació, una
reclamació de responsabilitat patrimonial, per les lesions en els béns o drets de
terceres persones amb els requisits legalment previstos, tenint en compte que el dret a
reclamar prescriu al cap d'un any d'haver-se produït el fet o l'acte que motiva la
indemnització o d'haver-se manifestat el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter
físic o psíquic a les persones, el termini s'ha de començar a computar des de la curació
o la determinació de l'abast de les seqüeles.
La resolució de la reclamació correspon al Departament d'Ensenyament o, a la ciutat
de Barcelona, al Consorci d'Educació, segons l'article 6.2. dels seus estatuts.
Si un particular presenta una reclamació patrimonial cal fer els tràmits següents:
a. Per iniciar el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial en via
administrativa, l'interessat, o els pares o els tutors legals de l'alumne o el tercer
perjudicat, han de presentar un escrit de reclamació davant el director o directora
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dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant el o la gerent del
Consorci d'Educació. En el cas d'accidents soferts per alumnes, els interessats
han de presentar una fotocòpia del llibre de família o del document judicial que
acredita la representació legal del menor.
b. D'acord amb l'article 6.1 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial, quan el procediment s'iniciï a instància de
l'interessat la reclamació s'ha d'adreçar a l'òrgan competent i s'ha d'ajustar al que
preveu l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En la reclamació s'han d'especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de
causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació
econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la
lesió efectivament es va produir, i s'ha d'acompanyar de les al·legacions,
documents i informacions que s'estimin oportunes i de la proposició de prova,
concretant els mitjans de què pretengui valer-se el reclamant, així com el certificat
mèdic de lesions, la justificació i avaluació de les despeses originades, o que es
puguin originar, en ocasió de l'accident, i qualsevol altra documentació que
consideri pertinent.
El director o directora del centre ha d'emetre un informe descriptiu en què es
tingui en compte la versió dels fets donada (i ratificada posteriorment per escrit)
pel professor o professora o de la persona que tenia encarregada la direcció, la
vigilància o la custòdia de l'alumne en el moment de produir-se l'accident, i les
informacions verbals o documentals de què pugui disposar. Aquest informe l'ha de
traslladar per via urgent al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat
de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació.
c. El termini per resoldre el procediment de responsabilitat patrimonial és de 6
mesos, d'acord amb l'article 13.3 del Reial decret 429/1993.
d. D'acord amb l'article 142.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, si no es
dicta resolució expressa es pot entendre desestimada la sol·licitud
d'indemnització.
Situacions d'emergència vinculades a l'àmbit escolar
Si en un centre educatiu o en qualsevol activitat que es faci fora del centre (excursions,
colònies, viatges…) es produeix una situació d'emergència (mort, accident greu…) cal
trucar al 112 perquè el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) activi els recursos
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necessaris per atendre la situació.
El director o directora del centre és l'interlocutor del SEM durant la situació
d'emergència. La intervenció dels professionals del Departament d'Ensenyament (EAP
i professors d'orientació educativa) dóna suport a l'equip del SEM que gestiona la
intervenció psicològica.
Finalitzat el període d'emergència, l'EAP col·laborarà amb el director o directora del
centre en la normalització de la vida escolar.
En cas que calgui prosseguir alguna intervenció amb el personal del centre, el director
o directora ho ha de sol·licitar al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat
de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació.

4 Normativa d'aplicació (seguretat i salut)
Atenció a l’alumnat i malalties cròniques
●

●

●

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, article 142.9 (DOGC núm. 5422, de
16.7.2009)
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 2.6.2010)
Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, article
21 (DOGC núm. 4680, de 20.7.2006)

Accidents laborals
●

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, article 16 (BOE
núm. 269, de 10.11.1995)

Coordinació d'activitats empresarials
●

●

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, article 24 (BOE
núm. 269, de 10.11.1995)
Real decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats
empresarials (BOE núm. 27, de 31.1.2004)

Coordinadors de prevenció de riscos en els centres públics
●

Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 3152, d'1.6.2000)

Control de plagues
●

Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball (BOE
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●

●

núm. 124, de 24.5.1997)
Reial decret 374/2001, de 6 d’abril sobre protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el
treball (BOE núm. 104, de 1.5.2001)
Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides (BOE núm.
170, de 14.7.2010)

Informació de riscos laborals i mesures preventives
●

●

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, article 18 (BOE
núm. 269, de 10.11.1995)
Instrucció 2/2012, de 15 de juny, sobre el procediment d'assignació temporal de
funcions davant necessitats d'efectius de personal que responguin a
circumstàncies estrictament conjunturals derivades de la necessitat d'atendre
increments puntuals de l'activitat administrativa o derivades de l'execució de
programes administratius amb durada determinada

Plans d'emergència i simulacres
●

●

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, article 20 (BOE
núm. 269, de 10.11.1995)
Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23.4.1997)

Plans d'autoprotecció
●

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes
mesures (DOGC núm. 6824, de 5.3.2015)

Prevenció del tabaquisme i del alcoholisme
●

●

●

●

●

Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies
que poden generar dependència (DOGC núm. 572, de 7.8.1985)
Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
(DOGC núm. 1445, de 22.5.1991)
Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, del 25 de
juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència (DOGC núm. 2686, de 22.7.1998)
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes
del tabac (BOE núm. 309, de 27.12.2005)
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de
desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda,
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●

el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac (BOE núm.
318, de 31.12.2010)
Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (BOE núm. 76, de
28.3.2014)

Vacunacions
●

Decret 155/1993, d'1 de juny, d'actualització del Programa de salut escolar (DOGC
núm. 1758, de 16.6.1993)

Vigilància de la salut
●

●

●

●

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, articles 22, 25, 26
i 27 (BOE núm. 269, de 10.11.1995)
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis
de prevenció, article 37 (BOE núm. 27, de 31.1.1997)
Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de
malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris
per a la seva notificació i registre (BOE núm. 302, de19.12.2006)
Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris
bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària
dels serveis de prevenció (BOE núm. 158, de 4.7.2011)

Reclamacions patrimonials
●

●

●

●

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procedimient Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992)
Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels
procediments de les administraciones públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial (BOE núm. 106, de 4.5.1993)
Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s'aproven les instruccions que
regulen les actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels centres docents
públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d'accidents o
incidents (DOGC núm.1225, de 29.11.1989)
Ordre de 16 d'octubre de 1991, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre de 13 de
novembre de 1989, per la qual s'aproven les instruccions que regulen les
actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels centres docents públics de
nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d'accidents o incidents
(DOGC núm. 1510, de 25.10.1991)

Seguretat i salut
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