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INTRODUCCIÓ
El present informe sintetitza els resultats de l’avaluació de la Seguretat Integral en
el vostre centre educatiu, destacant els punts forts i febles detectats després
d’emplenar el “Qüestionari per a diagnosticar la Seguretat Integral en Centres
Educatius”.
El qüestionari ha estat dissenyat pel Grup de Recerca EDURISC, Grup de Recerca
per a l’anàlisi de les polítiques públiques vinculades a la governança del risc en
l’àmbit escolar i educatiu (http://edo.uab.cat/htm/linies_grupEDURISC_CAT.htm)
dissenyat a través de la subvenció1 del Institut de Seguretat Pública de Catalunya
(ISPC). El Grup de Recerca EDURISC està format per un equip interdisciplinar
d’experts de l’àmbit de la seguretat i la prevenció de riscos i de l’àrea de Didàctica
i Organització educativa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El instrument contempla totes les possibilitats relacionades amb la seguretat
integral. El protocol consta de dues parts: a) aspectes prescrits per la legislació i
relacionats amb el risc estàtic (instal·lacions) i b) aspectes de caràcter dinàmic
(relacions).
La finalitat d’aquest document és triple:


Promoure una cultura de la seguretat integral en els centres educatius;



Sintetitzar els resultats de l’autoavaluació de la seguretat integral realitzada
en el centre;



Animar a dissenyar i implementar mesures correctores i preventives per a
millorar els nivells de seguretat del vostre centre.

L’equip d’investigació EDURISC resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte
que li plantegi la lectura del present informe o la seguretat integral en general
(mail: edo@uab.cat; telèfon: 93.586.8227).

1

Ajudes per a la realització de Projectes d’Investigació, Estudis i Anàlisis sobre Seguretat a Catalunya,
ISPC 2009.
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LA SEGURETAT INTEGRAL EN ELS CENTRES EDUCATIUS
És important que en qualsevol entorn (edifici, recinte, etc.) on hi hagi persones, les normes de
seguretat es compleixin de la manera més estricta possible; molt especialment els aspectes de
seguretat que tenen a veure directament amb el benestar i la seguretat dels infants i joves. Els
centres educatius s’han de convertir en espais on la seguretat ha de tenir una prioritat màxima, si
considerem que poden estar presents diversos factors i fonts de risc desencadenants de situacions
causants de danys.
Els centres educatius tenen la responsabilitat de complir amb la normativa vigent i han d’estar
compromesos amb l’assoliment d’unes condicions de seguretat òptimes per a tota la comunitat
educativa. La seva seguretat ha de ser contemplada des d’un enfocament integral que inclogui, les
condicions materials dels edificis escolars i altres aspectes que, d’una o altra forma, poden tenir
repercussió directa o indirecta en la seguretat de totes es persones que desenvolupen les seves
activitats dins el centre (alumnes, direcció, educadors, personal no docent, personal de serveis
diversos, etc.).
Cal dissenyar mecanismes orientats a la prevenció, que permetin la detecció d’elements, situacions
i estructures que representin un risc per a la seguretat dels usuaris del centre. Els aspectes a
considerar en matèria de seguretat serien:


La seguretat contra emergències (centrada en els objectes).



La seguretat i la salut laboral (centrada en el que afecta a les persones).



La seguretat contra actes antisocials (centrada en el que afecta a les relacions entre les
persones).

Partint de la divisió anterior, la Seguretat Integral pot ser definida com una concepció
globalitzadora de la seguretat que tenen en compte els aspectes legals, humans, socials i tècnics de
tots els riscos que poden afectar a les persones que participen en una organització. S’entén com un
valor integrat en la cultura institucional, de manera que els processos organitzatius es dirigeixen a
la promoció de les accions necessàries per a assolir la seguretat i fomentar la cultura preventiva en
tota la comunitat educativa. Va així més enllà dels plantejaments centrats en els aspectes físics de
les infraestructures (seguretat en l’edifici i les instal·lacions i elaboració del Pla d’Emergència) i/o
en l’estudi dels riscos psicosocials del professorat (prevenció de riscos laborals). Els aspectes que
han de ser considerats quan parlem de seguretat integral poden ser agrupats sota la consideració de
la perspectiva estàtica i dinàmica del risc (veure figura 1):
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Figura 1. Referents de la Seguretat Integral.

En primer lloc, cal considerar els riscos denominats estàtics, els quals fan referència a situacions
que suposen un perill per a la seguretat de les persones i que estan relacionats amb riscos naturals,
químics, físics, biològics i nuclears, així com l’estat de les instal·lacions, materials o elements de
construcció. En segon lloc, els riscos denominats dinàmics i que facin referència a circulació i
trasllat de persones, realitzant activitats del temps lliure o a l’exterior del recinte escolar, riscos
psicològics i socials i riscos relacionats directament amb el desenvolupament de la professió, entre
d’altres.
El Qüestionari EDURISC recull, en el cas d’haver-los seleccionat tots, fins a un total de 37 aspectes o
àmbits de seguretat integral que han de ser considerats pels centres educatius (veure quadre 1):
Quadre 1. Àmbits de la Seguretat Integral

RISCOS ESTÀTICS

RISCOS DINÀMICS

EDIFICI I INSTAL·LACIONS

PERSONES

1.

Riscos físics – patologies de les edificacions

1.

Trànsit, circulació

2.

Acumuladors d’aigua calenta

2.

Transport escolar

3.

Calderes d’aigua calenta sanitària o
calefacció

3.

Recollida de l’alumnat

4.

4.

Emmagatzematge de líquids inflamables i
combustibles

Mesures de protecció aplicables a la
seguretat física

5.

Protecció anti-intrusió

5.

Emmagatzematge de gasos liquats: petroli

6.

Protecció contra actes violents

6.

Instal·lacions de gas natural

7.

7.

Aparells consumidors de gas

Tecnologies de la informació i la
comunicació

8.

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

8.

9.

Ascensors i muntacàrregues

Protecció contra el tràfic i el consum de
drogues

10. Extintors

9.

Prevenció contra la inseguretat social

11. Instal·lacions fixes

10. Mesures de prevenció de l’assetjament
psicològic i la violència física

12. Instal·lacions petrolíferes d’ús propi
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13. Instal·lacions frigorífiques mitjanes

11. Prevenció del risc físic dels alumnes

14. Instal·lacions tèrmiques

12. Prevenció d’altres riscos de l’alumnat

15. Instal·lacions d’aigua calenta sanitària i
aigua freda de consum humà

13. Prevenció del risc físic del personal docent

16. Pla d’autoprotecció
17. Autorització municipal
18. Fonts radioactives
19. Accessibilitat

14. Prevenció del risc psicològic del personal
docent
15. Prevenció del risc ergonòmic del personal
docent
16. Equip dirigent i personal responsable de les
activitats d’educació en el temps lliure
17. Farmaciola escolar
18. Dispensa de medicaments

L’autoavaluació en centres educatius és un procés d’avaluació interna, realitzada pels propis
membres de la institució, sense excloure la possibilitat de comptar puntualment amb ajuda o
assessorament extern, que té com a objectiu el fet de possibilitar la millora de les pràctiques del
centre, a partir de processos de reflexió.
L’aplicació del Qüestionari EDURISC d’autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius
pretén facilitar els processos avaluatius en matèria de seguretat, a la vegada que fomentar la
formació de l’equip directiu i de la resta del personal del centre al voltant de l’àmbit de la
seguretat integral. Així mateix, la complimentació del qüestionari pretén facilitar les tasques de
gestió de la seguretat, funció que també ha de ser assumida pels centres educatius, comptant amb
el suport de les corresponents Administracions.
En definitiva, mitjançant l’autoavaluació de la seguretat integral pretenem que utilitzi el
Qüestionari EDURISC pugui millorar el seu nivell de seguretat, avançant cap a estadis superiors de
desenvolupament. Identifiquem, en aquest sentit, 4 estadis diferenciats (Castro i Gairín, 2011):
a) La primera perspectiva és la que emula els sistemes de seguretat desenvolupats en altres
àmbits organitzatius (empreses, administracions, etc.) i els aplica en els centres educatius.
Les orientacions sobre la seguretat (Barnekow, 2006) es basen en prescripcions i
instruccions per a ser emprades en cas d’emergència; i es desenvolupen detallats protocols
d’actuació per als diferents membres de la comunitat enfront a emergències i situacions de
crisi (incendis, terratrèmols, etc.). Des d’aquesta perspectiva, es controlen bàsicament els
aspectes físics dels edificis: infraestructures, recursos, instal·lacions de gas, llum,
desaigües, extintors, alarmes, escales, etc.
b) La segona perspectiva incorpora els avenços en matèria preventiva de diferents disciplines
(medicina laboral, organització d’empreses, psicologia industrial, prevenció de riscos, etc.)
i desenvolupa iniciatives que combinen protocols preventius i protocols d’actuació en cas
d’emergència. S’estableixen normes i procediments d’actuació segura que pretenen evitar
el risc d’accidents; i els protocols es dissenyen adaptant-se a algunes de les particularitats
de les institucions educatives (edat dels alumnes, característiques específiques de l’espai
escolar, etc.). En la mesura en que les organitzacions es fan cada vegada més complexes,
els protocols de prevenció han de fer front a les diverses contingències, introduint noves
variables i dimensions en el procés d’anàlisis i prevenció. S’incorporen, així, tots els factors
vinculats a l’àmbit psicosocial tals com l’ergonomia, el suport social i els aspectes
relacionals.
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c) La tercera perspectiva s’orienta a la prevenció a través d’estratègies dissenyades
específicament per a les institucions educatives. És el cas de la Xarxa d’Escoles per a la
Salut a Europa (abans anomenada Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut), que des de
l’any 1995 facilita l’adopció d’estils de vida escolar saludables en un ambient que afavoreix
la salut i promou actuacions orientades específicament als centres educatius, des d’una
filosofia clarament preventiva i dirigida a instaurar un entorn escolar segur per a tots,
prevenint els factors causants del perill. Longás (2005) defineix l’escola segura i saludable
com aquella que promou, amb constància, processos d’informació, formació, promoció i
corresponsabilització per a adquirir els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a la
defensa de la salut.
d) La quarta perspectiva es relaciona amb l’anomenada cultura de la seguretat integral i, des
d’un punt de vista evolutiu, és la més desenvolupada fins ara. Parteix del principi de que la
seguretat en els centres educatius no s’aconsegueix només aplicant mesures de protecció i
prevenció, sinó que ha de ser un valor compartit i ha de formar part de la cultura
organitzativa de la institució. La seguretat no és així una matèria concreta, sinó una
concepció educativa implícita i manifestada en els objectius institucionals, en el disseny de
l’estructura, en les relacions interpersonals i en el propi model de direcció i gestió escolar.
Són els valors dominants en la cultura institucional els que orienten unes actuacions
clarament preventives i un enfocament específicament educatiu; i només s’aconseguirà una
escola segura si es saben construir actuacions educatives acords amb uns valors i principis
vinculats a la seguretat i desenvolupats col·lectivament. La seguretat integral incorpora la
funció de seguretat en totes i cadascuna de les activitats de l’organització i es considera un
element més que cal gestionar transversalment.
La següent gràfica sintetitza les quatre perspectives descrites:

Pal∙liatives

Orientació

Preventives

Gràfic 2. Perspectives de seguretat.

Extensió i contingut de les actuacions
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En aquest sentit, l’Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius hauria de servir per
a:


Diagnosticar el nivell de seguretat integral del centre educatiu, a partir de la consideració
de diversos aspectes.



Propiciar processos de reflexió sobre l’àmbit de la seguretat integral, més concretament,
sobre els riscos presents en el centre educatiu i les mesures i actuacions preventives que
s’estableixen per evitar els mateixos.



Possibilitar la millora de les actuacions en matèria preventiva del centre educatiu.



Promoure la cultura de la seguretat integral entre tota la comunitat educativa.

El present informe es concep així com un punt de partida per a que el vostre centre reflexioni sobre
la seguretat integral, animant a tota la comunitat educativa a emprendre mesures correctores i
preventives per a la millora dels nivells de seguretat del vostre centre. Per a facilitar aquest procés,
el informe recull, al respecte, informació sobre:
a) El nivell de seguretat general del vostre centre, així com el nivell de seguretat de cadascun
dels àmbits de seguretat als quals s’ha donat resposta.
b) Les fortaleses i debilitats que presenta el vostre centre educatiu en quant a les àrees de
seguretat avaluades.
c) Accions orientatives que caldria emprendre per a desenvolupar i millorar la seguretat
integral del seu centre, en cas que els resultats obtinguts en algunes de les àrees avaluades
així ho requereixin.
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ANÀLISIS DE LES FORTALESES I DEBILITATS DEL CENTRE EN RELACIÓ
A LA SEGURETAT INTEGRAL
Fruït dels resultats obtinguts en el qüestionari, a continuació es presenta la puntuació obtinguda en
cadascun dels àmbits de seguretat de la dimensió estàtica i dinàmica del risc.

Gràfic 1. Dimensió estàtica del risc. Resultats per àmbits.

Gràfic 2. Dimensió dinàmica del risc. Resultats per àmbits.
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Taula 3. Resultats del centre en cada àmbit de seguretat.

ESTÀTICA

DIMENSIONS

ÀMBITS DE SEGURETAT
Riscos físics. patologies de les edificacions

87

Acumuladors d’aigua calenta

40

Calderes d’aigua calenta sanitària o calefacció

100

Emmagatzematge de productes químics

40

Emmagatzematge de gasos liquats del petroli

75

Instal·lacions de gas natural

100

Aparells consumidors de gas

100

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

100

Ascensors i muntacàrregues

60

Extintors

60

Instal·lacions fixes (BIES, detectors, etc.)

0

Instal·lacions petrolíferes d’ús propi

50

Instal·lacions frigorífiques mitjanes

50

Instal·lacions tèrmiques (calefacció i aire
condicionat)

100

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària i aigua
freda de consum humà

73

Pla d’autoprotecció

DINÀMICA

RESULTATS CENTRE

94.29

Autorització municipal

75

Fonts radioactives

100

Accessibilitat

60

Trànsit i circulació

28

Transport escolar

84

Recollida de l’alumnat

100

Seguretat física

Elements de custòdia física

52

Documents i informació
documental sensible i dades
informàtiques

96

Control d’accés

40

Protecció anti-intrusió

66

Protecció contra actes violents

75

Tecnologies de la informació i la comunicació

65
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DIMENSIONS

ÀMBITS DE SEGURETAT

RESULTATS CENTRE

Protecció contra el tràfic i el consum de drogues

20

Prevenció contra la inseguretat social

53

Prevenció del risc físic dels alumnes

58

Prevenció d’altres
riscos dels
alumnes

Ordre i neteja

44

Confort (il·luminació,
ventilació, acústica, tèrmica)

71

Espais i material escolar

66

Activitat física i esportiva

80

Alimentació

70

Ergonomia

90

Prevenció del risc físic del personal docent

40

Prevenció del risc psicosocial del personal docent

60

Prevenció del risc ergonòmic del personal docent

40

Equip dirigent i personal responsable de les
activitats d’educació en el temps lliure

100

Farmaciola escolar

90

Dispensa de medicaments

65

Llegenda

-

L’àmbit de seguretat no ha estat seleccionat per a la seva avaluació.

0

L’àmbit de seguretat ha estat avaluat i no s’ha obtingut cap puntuació.
Totes les qüestions que analitzen l’àmbit presenten deficiències.

Núm. del 1 al 100

Puntuació obtinguda en l’àmbit de seguretat sobre un màxim de 100 punts
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MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT INTEGRAL
Donat els resultats obtinguts en algunes àrees avaluades, s’aconsella introduir millora en la
seguretat del centre. Al respecte, li indiquem algunes mesures que es divideixen en:


Mesures de cost baix: mesures que requereixen poc temps per a ser implementades.



Mesures de cost de recursos humans: mesures que per a ser implementades requereixen de
l’ús de recursos.



Mesures de cost alt: mesures que requereixen temps i recursos per a poder ser
implementades.
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Área de millora

Mesures de cost baix

Mesures de cost de recursos humans

Mesures de cost alt

Puntuació
obtinguda

Limit

40

40

Acumuladors d'aigua calenta

Portar un control de la documentació
de la instal·lació.

40

60

Emmagatzematge de productes
químics

Etiquetar tots els recipients que
contenen productes químics.

Sol·licitar als proveïdors de productes
de neteja i/o laboratori les fitxes de
dades de seguretat.

Destinar un espai tancat o armari amb
clau per a l’emmagatzematge dels
productes químics, ja siguin de neteja
o de laboratori.

0

50

Instal·lacions fixes
(BIES,detectors,etc.)

Registrar totes les operacions
realitzades per l’empresa de
manteniment. Portar un control de la
documentació de la instal·lació.

Designar a una persona del centre la
comprovació visual de la instal·lació.

Contractar el manteniment de la
instal·lació a una empresa autoritzada.

50

50

Instal·lacions petrolíferes d'ús propi

Registrar totes les operacions que es
realitzin en la instal·lació. Portar un
control de la documentació de la
instal·lació.

Sol·licitar a l’empresa instal·ladora del
dipòsit la documentació de la
instal·lació (projecte visat de la
instal·lació, inscripció de la instal·lació
a industria i autorització de posada en
servei). Sol·licitar a una Entitat
d’Inspecció i control (ECA o ICICT) la
realització de la revisió periòdica de la
instal·lació.

50

50

Instal·lacions frigorífiques mitjanes

Registrar en el llibre de manteniment
les operacions i revisions que es
realitzin en la instal·lació. Portar un
control de la documentació de la
instal·lació.

Sol·licitar a l’empresa instal·ladora la
documentació de la instal·lació
(certificat final d’obra, autorització de
posada en servei, butlletí de
reconeixement). Sol·licitar a una
Entitat d’Inspecció i control (ECA o
ICICT) la realització de la revisió
periòdica de la instal·lació.

20

40

Sol·licitar als responsables municipals
la màxima senyalització horitzontal i
vertical a l’entorn del centre educatiu.
Sol·licitar la instal·lació de semàfors en
les vies d’accés al centre, amb
programació per a les sortides i
entrades dels alumnes al centre
educatiu. Sol·licitar als responsables
municipals l’habilitació d’espais
d’espera protegits. Sol·licitar la
presència de la Policia local o
municipal en les hores d’entrada i
sortida.

Anar substituint progressivament els
acumuladors antics, per uns que
disposin d’aparells de control
(termòstat) i desinfecció per xoc
tèrmic.

Designar a personal del centre la vigil
ància i control de les portes d’entrada
i sortida durant les hores d’entrada i
sortida dels alumnes. Programar
xerrades periòdiques en horari escolar
sobre circulació i comportament a la
via pública. Convidar als responsables
municipals de seguretat viària i
regulació del trànsit a impartir cursets
de formació als alumnes. Iniciar als
alumnes en els principis de circulació i
conducció de vehicles (Parcs de
circulació i Mossos d’Esquadra).

Sol·licitar als responsables municipals
l’adequació i senyalització de les
passeres, zones d’accés i zones per a
la circulació de cadires de rodes.

8

14

Trànsit i circulació - Interior

Prohibir la circulació de vehicles a
l’interior del recinte escolar,
principalment durant les hores
d’entrada i sortida dels alumnes.

Separar la zona de circulació de
vehicles de la zona de circulació de
vianants. Supressió de barreres
arquitectòniques en tot l’àmbit intern
del centre.

52

59

Seguretat física: Robatori / Elements
de custòdia física

Condicionar un despatx o sala tancada
per a la custòdia dels objectes
susceptibles de robatori (diners, port
àtils, etc.). No deixar objectes
sensibles en dependències que siguin
de fàcil accés des de l’exterior o que
no estiguin tancades amb clau.

Impartir cursets de formació en
seguretat pel personal del centre, amb
instruccions per evitar o minimitzar el
risc de robatori. Formar a alumnes i
pares sobre mesures mínimes
d’autoprotecció per evitar robatoris
(custòdia de documents, tancament
amb clau de portes i finestres, etc.).

Instal·lar mesures de protecció física a
les finestres (reixes i/o vidres de
seguretat). Instal·lar portes blindades
en els accessos al centre. Instal·lar
sistemes electrònics de protecció,
connectats a una central d’alarmes, a
portes i finestres. Instal·lar una caixa
forta homologada per a la custòdia de
material sensible.

40

50

Seguretat física. Control d'accés

Disposar d’una relació actualitzada
dels responsables de les claus del
centre. Canviar els panys del centre
en cas d’acomiadament d’alguna de
les persones que tenien accés a les
claus d’aquest. Impedir l’accés al
centre de persones desconegudes que
no s’identifiquin fefaentment abans de
fer-ho. Mantenir les portes d’accés al
centre tancades en hores lectives i
controlar que la seva obertura només
la dugui a terme personal autoritzar.

Mantenir una observació permanent
de les persones que circulen per
l’interior del recinte escolar,
comunicant immediatament la
presència d’alguna persona
desconeguda.

Instal·lar detectors de presència
(volumètrics i/o biomètrics) connectats
a una central d’alarmes. Instal·lar
sistemes de control d’accés.

0

0

Protecció anti-intrusió

En cas que persones desconegudes
repetidament siguin vistes al voltant
del centre educatiu, contactar amb les
Forces de Seguretat. Sol·licitar la
realització de rondes periòdiques a la
Policia local o municipal.

Comprovar visualment i periòdicament
les portes d’accés al centre per
detectar indicis de manipulació o
forçament.

Instal·lar reixes de protecció a les
finestres del centre. Instal·lar portes
blindades en els accessos al centre.
Garantir que qualsevol porta pugui ser
oberta des de l’interior.

0

19

Protecció anti-intrusió: Videogravació
de seguretat

Comprovar, un cop per setmana, que
les imatges enregistrades són
correctes i serveixen per a una
hipotètica identificació.

Instal·lar un sistema complert de
captació i emmagatzemament
d’imatges.

30

30

Tecnologies de la Informació i la
Comunicació - Internet

Realitzar campanyes sobre normes b
àsiques de seguretat informàtica i h
àbits saludables d’ús de les TIC.
Dissenyar i difondre un protocol d’ús
de les TIC en el centre educatiu.

Formar al professorat, alumnat i
famílies sobre riscos precaucions i
mesures de seguretat envers l’ús de
les TIC. Designar un responsable de la
revisió i manteniment dels equips
informàtics.

Instal·lar sistemes de control d’accés i
ús dels equips informàtics del centre,
sobretot en aquells equips que
habitualment siguin utilitzats pels
alumnes.

20

50

Protecció contra el tràfic i consum de
drogues

Instal·lar una bústia per tal de rebre
informació de possibles casos de tràfic
i consum de drogues en l’interior del
centre educatiu, permetent mantenir
l’anonimat dels denunciants. Realitzar

Implicar a tota la comunitat educativa
en cursos i xerrades de formació,
comptant amb el suport
d’associacions de prevenció del
consum de drogues i agents de

Eliminar zones poc controlades, dins el
centre, on sigui factible el tràfic o
consum. Informar als Mossos
d’Esquadra, en cas que es tingui la
certesa de que hi ha tràfic o consum a

campanyes informatives sobre els
perills del consum de drogues, tabac i
alcohol, així com campanyes
anti-publicitàries que remarquin el
perill del consum d’aquestes subst
àncies. Elaborar un protocol sobre els
passos a seguir si es detecten casos
de tràfic i consum de drogues en el
centre educatiu. Sol·licitar,
periòdicament, a les Forces de
Seguretat o a la Policia local o
autonòmica, informació sobre casos
de tràfic i consum de drogues en les
immediacions del centre educatiu.
Informar a les Forces de Seguretat de
sospites sobre casos de tràfic i
consum de drogues en el centre.
Col·laborar amb els agents socials del
barri en la identificació de possibles
casos de tràfic i consum de drogues
en les immediacions del centre
educatiu. Sol·licitar a les autoritats
competents la presència d’agents que
actuïn de manera preventiva i
dissuasòria.

l’ordre. Organitzar xerrades formatives
i informatives per al personal docent
per a la prevenció i la detecció del tr
àfic i consum de drogues. Organitzar
xerrades amb l’alumnat, durant les
hores lectives, amb suport del
personal tècnic en formació i
prevenció del tràfic i consum de
drogues. Organitzar reunions
periòdiques amb les famílies dels
alumnes per formar-los en prevenció
del tràfic i consum de drogues, alcohol
i tabac, incloent la presència de
personal tècnic de les Forces de
Seguretat o Cossos d’investigació i
persecució del tràfic. Formar al
personal de neteja per tal que aquest
sigui capaç de detectar restes
indicatives de consum en el centre.
Designar un responsable del control
del possible tràfic i consum de
drogues en el centre educatiu, que
observi els hàbits de comportament
dels alumnes. Intercanviar informació
amb pares i personal docent sobre
alumnes que consumeixen drogues,
tabac o alcohol.

l’interior del centre, per a identificar
els responsables o detectar els
dipòsits de subministrament. Instal·lar
detectors de fum, d’alta sensibilitat
(semblants al que s’instal·len a
hotels), als lavabos i dependències
apartades, amb connexió a avisadors
òptics o acústics, situats en zones on
hi hagi vigilància o presència contínua
de personal del centre.

53

60

Prevenció contra la inseguretat social. Realitzar campanyes d’integració
Exclusió social
social, adreçades als alumnes i als
familiars, mitjançant informació gr
àfica i documental. Informar en els
diversos idiomes dels familiars dels
alumnes les activitats que es realitzen
en el centre, sense excloure com a
llengua vehicular bàsica, el català.
Sol·licitar la col·laboració dels
Consolats dels diferents països
representats en el ventall escolar del
centre en el procés d’integració.

Realitzar trobades amb els alumnes i
familiars, amb la cobertura de l’AMPA
per tal de fomentar el coneixement
dels diferents grups socials que
integren el ventall pluricultural del
centre. Reclamar a l’AMPA que integri
en la seva Junta totes les ètnies
representades pels alumnes del
centre.

Programar actes interculturals
(música, literatura, dansa, etc.) que
incloguin les diferents cultures
d’origen dels alumnes del centre.
Programar viatges culturals o
d’estudis a d’altres comunitats
autònomes o països d’origen dels
alumnes del centre, segons les
diferents ètnies i procedències de
l’alumnat.

53

60

Prevenció contra la inseguretat social. Instal·lar una bústia a l’interior del
Violència física
centre on es puguin dipositar
denúncies de possibles agressions
físiques o verbals. Establir una adreça
de correu electrònic on poder
comunicar actes violents que es
puguin produir en el centre. Denunciar
sistemàticament, com a part
perjudicada, a les Autoritats qualsevol
acte de violència realitzat per alumnes

Coordinar amb pares i professors les
informacions rebudes sobre alumnes
que han patit violència física o verbal.
Transmetre a tot el personal del
centre les possibles actuacions
violentes realitzades per alumnes o
familiars contra altres alumnes o
personal adscrit. Convocar reunions
conjuntes del personal del centre i
l’AMPA on s’informin dels actes de

Aplicar, estrictament, el Decret
279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i
deures de l’alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius
no universitaris de Catalunya.
Contractar assistència tècnica i
professional per donar suport a les
denúncies que puguin comportar
actuacions legals, contra alumnes o
familiars, per agressions o violència

o familiars contra altres alumnes o
personal del centre. Fer públiques les
sancions preses contra alumnes del
centre per actes de violència física o
verbal. Incloure en el historial escolar
els actes de violència provats i
castigats dels alumnes que els hagin
comés. Aquesta informació es farà
seguir als diferents centres on aquests
alumnes estiguin inscrits en el futur.
Sol·licitar la presència policial en actes
que puguin derivar en violència,
segons actuacions anteriors per part
de familiars o alumnes en situacions
similars, de possible tensió o amb
antecedents de violència.

violència física o verbal que es
produeixin al centre així com de les
mesures i sancions imposades.
Sol·licitar a personal del Departament
d’Educació la realització de formació
per a la prevenció i eradicació de la
violència al centre, amb informació de
les mesures legals i de règim intern
que es puguin adoptar, dins la
legalitat. Fer un seguiment continu
dels alumnes que hagin mostrat
actituds violentes o amb antecedents
de violència a altres centres o en llocs
públics.

física i verbal sofertes per altres
alumnes o personal del centre. En cas
de presència d’armes o objectes
perillosos, instal·lar un sistema de
detecció de metalls o armes,
susceptible de ser utilitzats per
escorcollar alumnes o familiars que
puguin representar potencialment un
perill.

Mesures correctores: -Demanar
assessorament a la Inspecció
d’Educació i a la Unitat de Suport a la
Convivència Escolar (USCE) en els
casos que es consideri oportú. -Oferir
formació i informació professional
psicològica (psicòlegs, sociòlegs,
consellers de família, etc.) als alumnes
sancionats per practicar la violència
psicològica.

53

60

Prevenció contra la inseguretat social. Identificar alumnes que puguin ser
Violència psicològica
subjecte passius de violència
psicològica, assetjament o “bullying”.
Sol·licitar als centres de procedència
dels alumnes informes de possible
assetjaments patits o realitzats.
Instal·lar una bústia de denuncia de
possibles actes d’assetjament sofert
per alumnes del centre, garantint la
seva confidencialitat. Realitzar
campanyes informatives, amb cartells
i imatges, per tal de que es denunciïn
els possibles cassos d’assetjament.
Fer públics al centre els cassos
d’assetjament, assenyalant els
culpables i el càstig impartit.

Contrastar entre tots els estaments
docents del centre les possibles llistes
d’alumnes que, per les seves
característiques físiques o
psicològiques, poden ser objecte
d’assetjament. Contrastar i fer
seguiment, per part de tot el personal
docent del centre, dels possibles
alumnes que per les seves
característiques o antecedents poden
ser subjectes actius d’assetjament.
Informar i formar al personal del
centre sobre com detectar possibles
cassos d’assetjament, els possibles
subjectes passius o actius i les
mesures de correcció o sanció a
aplicar.

58

60

Risc físic dels alumnes

Realitzar una auditoria interna per a la Sol·licitar la realització d’una avaluació
identificació d’elements que puguin
de riscos físics.
comportar un risc pel personal docent,
no docent i alumnat i qualsevol altre
persona que accedeixi al centre.
Nomenar un encarregat de la revisió i
manteniment dels elements lúdics del
centre.

44

60

Prevenció d'altres riscos dels alumnes Dissenyar i implementar una política
- Ordre i neteja
de creació, foment i consolidació d’h
àbits d’ordre i neteja. Dissenyar i
implementar un procediment
d’ordenació i emmagatzematge dels
materials, objectes i estris del centre
educatiu. Realitzar anualment una
revisió dels objectes, estris i materials

Mantenir el centre educatiu ordenat,
net i lliure d’obstacles. Mantenir
ordenat el material esportiu.

Designar una persona/s responsable/s
de vetllar per el manteniment de
l’ordre i la netedat de tots els espais
del centre educatiu. Establir diversos
torns de neteja dels espais. Formar a
l’alumnat en hàbits d’ordre i neteja.

Dotar al centre educatiu de mobles
(prestatges, prestatgeries, sales de
material, etc.) i elements (capces,
contenidors, d’emmagatzematge, etc.)
suficients per mantenir
emmagatzemats adequadament tots
els objectes, estris i materials
(fungible i no fungible) del centre

dels quals disposa el centre educatiu,
desprenent-se d’aquells que siguin
innecessaris. Introduir la creació i
consolidació d’hàbits d’ordre i neteja
en el currículum formatiu de
l’alumnat, com un contingut
transversal.

40

55

Risc físic del personal docent

Ventilar regularment els espais del
centre, per evitar els ambients secs i
amb pols. Definir mesures preventives
per evitar la presència de riscos que
augmenten la possibilitat de que el
professorat pateixi patologies oculars i
vocals.

60

60

Risc psicosocial del personal docent

Elaborar un Pla de mesures orientat a
la prevenció del risc psicosocial del
professorat. Elaborar el Projecte de
Convivència, document que recull
totes aquelles accions encaminades a
millorar la convivència en el centre
educatiu.

40

60

Risc ergonòmic del personal docent

educatiu.

Realitzar una auditoria interna per a la Instal·lar mecanismes de ventilació i
identificació d’elements que puguin
humificadors. Sol·licitar la realització
comportar un risc pel personal docent, d’una avaluació de riscos físics.
no docent i alumnat i qualsevol altre
persona que accedeixi al centre.
Formar al personal docent per tal que
conegui i adopti mesures preventives
per disminuir el risc de patir
patologies oculars i vocals.
Sol·licitar la realització d’una avaluació
de riscos psicosocials.

Realitzar una auditoria interna per a la Sol·licitar la realització d’una avaluació
identificació d’elements que puguin
de riscos ergonòmics. Modificar el
comportar un risc ergonòmic pel
espais per tal que siguin
personal docent. Formar al personal
ergonòmicament adequats. Dotar al
docent per tal de que adopti hàbits
centre de materials ergonòmics,
posturals saludables.
substituint aquells que no es
considerin adequats.

