La seguretat és una
necessitat, no una opció

Qüestionari d’Autoavaluació
EDURISC (Q-EDURISC)

• • • Per què parlar de seguretat?
Diàriament en els centres educatius es produeixen incidents i accidents, de menor
o major gravetat, que podrien haver-se evitat amb una adequada planificació i
implementació de mesures preventives.
Els equips directius dels centres educatius han de saber què passa en relació a la
seguretat i a les activitats preventives que es desenvolupen, per tal de prendre
les decisions adequades.
El professorat i l’alumnat té dret, tal com recull la Llei de PRL de 1995 i el RD
732/1995, a que les activitats laborals, per als primers, i acadèmiques, per als segons, es desenvolupin en les degudes condicions de seguretat i higiene.

• • • Com puc saber si el meu centre educatiu és segur?
Per saber si un centre educatiu és segur, cal desenvolupar processos avaluatius
que permetin identificar quins són els perills presents i saber si les accions preventives que la comunitat educativa aplica són suficients i adequades.
En aquest sentit, posem a la seva disposició el Qüestionari d’Autoavaluació
EDURISC (Q-EDURISC), qüestionari que permet conèixer quin és el Nivell de
Seguretat Integral (NiSI) dels centres educatius.

• • • Què és Q-EDURISC?
Q-EDURISC és una eina informatitzada de fàcil aplicació que aporta resultats
específics en relació a diversos àmbits de seguretat. Permet que els centres
educatius identifiquin quin és l’estat actual de la seva seguretat, disposant de
suficient informació que els ajudi a pensar en com reduir la presencia dels perills existents i prevenir la generació de nous. Específicament Q-EDURISC:

• Ofereix un diagnòstic particular del Nivell de Seguretat Integral (NiSI) del
centre educatiu.

• Propicia processos de reflexió sobre seguretat integral: perills presents
en els centres educatius i mesures i actuacions que es poden establir per
evitar-los.

• Possibilita la millora de les actuacions en matèria de seguretat i salut.
• Promou la cultura de la prevenció entre tota la comunitat educativa, especialment
entre el professorat i l’alumnat.

• • • Quins àmbits de seguretat permet avaluar Q-EDURISC?
Els centres educatius poden elegir avaluar entre un total de trenta-sis àmbits de
seguretat, dividits en el que considerem la dimensió estàtica i dinàmica del risc.
El instrument permet que els centres puguin decidir avaluar aspectes concrets de
seguretat o avaluar la globalitat del centre.

• • • Per què Q-EDURISC?
El procés de resposta a Q-EDURISC és molt senzill i en un màxim de tres hores seguides o per períodes fraccionats- pot obtenir un informe complet i personalitzat
sobre el seu NiSI. No és necessari un coneixement específic i particular sobre
seguretat, sent més important el coneixement sobre les dinàmiques específiques
del centre educatiu.
L’aplicatiu inclou apartats d’ajuda, propostes de millora específiques per a cada
qüestió, a més de l’opció d’accedir a múltiple informació i documentació externa.
Q-EDURISC permet obtenir una visió sobre l’estat de la seguretat del centre,
propiciant la formació i la reflexió dels professionals de la institució. Així mateix
facilita el disseny i implementació de mesures correctives i preventives adaptades
a les seves dinàmiques d’organització i funcionament.

• • • Com accedir a Q-EDURISC?
Cal sol·licitar l’accés remetent a edo@uab.cat la fitxa de sol·licitud
disponible a http://edo.uab.cat/edurisc.

Trobarà aquesta i altra informació a
http://edo.uab.cat/edurisc
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