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Realitzat sobre 168 escoles i 8.264 persones contractades

ACCIDENTS LABORALS
1,38%

Accidents Laborals
La tasa d’incidència és de 1,38% mentre
que la mitjana estatal està en 1,46%.
Només han agafat la baixa 108 persones.
Dies de Baixa: 3.052
Mitja de 28 dies per baixa

Personal de baixa per accident Laboral

CONTINGÈNCIES COMUNS

Contingències Comuns
Dels 8.264 professors, 1559 han agafat la
baixa per malalties comunes, el que
suposa un 18,86%.

18,86%

Dies de Baixa: 50.795
Mitja de 33 dies per baixa
Personal de baixa per Cont. Com uns

DEPRESSIONS
0,45%

Personal de baixa per Depressió

DISFONIES
0,34%

Personal de baixa per disfonia

Depressions
Han disminuït considerablement aquest
any. El promig de professors que agafaven
baixa, dels últims 4 anys era del 0,77%,
mentre aquest any només el 0,45% amb
37 casos.
Dies de Baixa : 3.158
Mitja de 85 dies per baixa

Disfonies
Els problemes amb la veu és un altre
aspecte on s’ha millorat molt, ja que el
promig dels últims 4 anys era 0,74%
(agafaven baixa), i actualment estem en
0,34% amb 28 casos.
Dies de Baixa: 978
Mitja de 35 dies per baixa

Estat de salut psicolaboral
Per tal de poder constatar les dades obtingudes en quant a les depressions, des de Prevenció
Risc Escolar estem duent a terme el disseny d’un qüestionari d’avaluació de la salut percebuda
pels docents, des de la perspectiva de la prevenció de riscos professionals, alternatiu a l’ISTAS.
L’objectiu d’aquest qüestionari és assolir un instrument contrastat acadèmicament per fer
valoracions psicolaborals amb facilitat, tot incloent-hi els riscos de la veu i posturals, i amb
resultat comparatiu amb la població de l’entorn i altres països.
Aquests estudis finalitzaran en un any.

Com prevenir les disfonies?
Des de l’àrea d’investigació de Prevenció Risc Escolar
hem realitzat un estudi sobre els principals punts d'acció
que una escola pot dur a terme per evitar problemes de
disfonia en els nostres docents.
A banda d’estudis estructurals, dels quals podeu trobar
referències a la nostra web (www.prevencio.cat) hem
iniciat una línia de recerca des del punt de vista
tecnològic i d’innovació.
En aquest sentit creiem que forma part de la nostra tasca
fer-vos arribar aquelles solucions que considerem més
adients pel nostre col·lectiu. Així, un dels productes que
hem trobat i que ja s’està utilitzant amb èxit a algunes
escoles és aquest equip d’amplificació portàtil
Mitjançant aquest aparell, el professor pot impartir classes sense necessitat de forçar la veu.
Alguns exemples d’aplicació:
- Ús temporal per part de professors amb molèsties puntuals a la veu. Evitem així que el
professor hagi de forçar la veu mentre li durin les molèsties.
- Ús per part dels mestres d’Educació Física.
Des de Prevenció Risc Escolar considerem que cada escola hauria de tenir, com a mínim, un
aparell amplificador per aquestes i altres situacions que ajudin a fer present la prevenció a les
nostres escoles.
Si esteu interessats, us podem fer arribar un aparell amplificador per 40€ (despeses de transport
incloses).
Si voleu més informació, us podeu posar en contacte amb nosaltres per fax al 93 459 16 93, o bé
per correu electrònic a info@prevencio.cat

Podeu obtenir més informació a www.prevencio.cat

