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MEMÒRIA 2007
Introducció
L’objectiu de d’aquesta memòria és aportar la informació necessària sobre les
actuacions preventives efectuades pel Servei Mancomunat amb la col·laboració de la
Direcció i els Delegats de Prevenció dels centres adherits, per tal de donar compliment
a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Mitjans Humans i Materials
El Servei de Prevenció Mancomunat compta amb els tècnics de grau superior i mitjà
suficients per realitzar les accions necessàries en matèria preventiva, de mutu acord
amb les Direccions i Delegats de Prevenció dels centres adherits.
En aquest exercici s’han incorporat dos nous tècnics de grau superior per millorar la
nostra col·laboració amb els Delegats de Prevenció.
Tanmateix, es disposa dels mitjans materials administratius i informàtics necessaris
per portar a bon terme la Prevenció.

Activitats Tècniques
Durant l’exercici s’han efectuat un total de 443 activitats tècniques, realitzades pel
personal tècnic en col·laboració amb els Delegats de Prevenció de cadascun dels
centres.
Aquestes activitats es desglossen de la següent manera:
*
*
*
*
*
*

Avaluacions de Riscos
Auditories de Seguretat
Visites de coordinació
Plans de Prevenció
Plans d’emergència
Accions formatives

84
84
190
47
3
35 (al propi centre)

S’han efectuat 249 visites d’assessorament, per a conèixer i analitzar el grau
d’implicació de les Direccions i Delegats de Prevenció en l’activitat preventiva.
De la mateixa manera, s’ha realitzat un seguiment acurat de totes les consultes que
diàriament ens realitzen a través de telèfon i correu electrònic.
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Estudis Especials:
Durant l’exercici s’han realitzat estudis especials a diferents centres, desglossats de la
següent manera:
* Informe Estudi Salut Psicolaboral
* Informe Estudi Lluminositat
* Informe Estudi Luminància

4
1
1

Total: 6 actuacions

Auditories Externes
Per imperatiu legal, els centres adherits al Servei de Prevenció Mancomunat han de
passar una auditoria externa del Sistema de Prevenció, tots els centres han donat la
seva conformitat per ser auditats.
Durant l’exercici s’han auditat 47 centres, no observant en les conclusions anomalies
significatives en la gestió. A la vista de les NO CONFORMITATS, els tècnics actuaran
com a suport de les Direccions i Delegats de Prevenció dels centres auditats per
solucionar les mateixes i tancar les auditories amb total conformitat.

Accions formatives:
Aquest any hem posat en marxa una nova versió de la nostra Plataforma de
Formació a distància, a través de la qual oferim cursos específics per al personal dels
centres docents. Aquests cursos estan tutoritzats pels nostres tècnics i coordinats pel
nostre Departament de formació.
Durant l’exercici 2007 s’han realitzat les següents accions formatives:
1) Curs de formació per a “Delegats de Prevenció i Representants del centre en
matèria preventiva”, en modalitat de 50 hores a distància, amb 57 alumnes
participants.
Aquest curs compta amb el reconeixement de l’IQS de la Universitat Ramon
Llull, pel que fa a la capacitació per la funció de nivell bàsic de prevenció de
riscos laborals, i del Servei de Seguretat i Higiene d’Asepeyo.
2) Curs de formació “Gestió de la Prevenció en centres docents”, adreçat als
Directius, Titulars i Administradors dels centres docents, en modalitat de 50
hores a distància, amb 18 alumnes participants.
Aquest curs compta amb el reconeixement del Servei de Seguretat i Higiene
d’Asepeyo.

3) Formació bàsica per al personal docent, cuina-menjador, neteja, administració,
manteniment i serveis, és a dir, a tot el personal que actua dins del centre
escolar. Un total de 76 centres han realitzat aquest tipus de formació, per a tot
el seu personal, durant l’any.
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Vigilància de la Salut
D’acord amb les directrius dictades per la Doctora Dª Elena Bejarano, especialista en
Medicina de Treball, pertanyent al Servei de Prevenció Mancomunat, i seguint les
seves instruccions, s’ha ofert als centres adherits la necessitat d’efectuar els exàmens
de salut específics, així com els inicials o de reanudació del treball després d’una
baixa de llarga durada.
Aquesta oferta s’ha comentat en les diferents visites efectuades als centres adherits,
informant-los de la seva necessitat i indicant que aquesta informació es troba
incorporada en el nostre web (www.prevencio.cat), en la qual s’estableixen les línies
bàsiques d’actuació.
Malgrat les nostres recomanacions, els centres es mostren en molts casos reticents a
efectuar-les, ja que els citats exàmens tenen un cost addicional.
Durant l’exercici 2007, s’han efectuat les següents accions:
* Servei d’atenció Foniatrica
* Servei d’atenció Psicològica
* Servei d’atenció i avaluació Problemes Físics

42
2
1

Aquests serveis inclouen tractament rehabilitador en els casos que es cregui
convenient.
*
*
*
*
*

Exàmens de Salut Específics Unitat Fixa
Exàmens de Salut Múscul -Esquelètic Unitat Fixa
Exàmens de Salut Foniatric Unitat Fixa
Exàmens de Salut Específic Unitat Mòbil
Exàmens de Salut Inicials Unitat Fixa

371
12
6
28
5

Total: 467 actuacions

Valoració de l’estat de Salut:
Durant l’exercici s’han efectuat enquestes/qüestionaris sobre l’estat de Salut psíquic i
físic a 503 treballadors del nostre col·lectiu. Properament s’efectuaran 1.000
enquestes més per a que, a partir de Setembre de 2008, es pugui estendre a la
totalitat del nostre col·lectiu.
En aquest aspecte, es posarà en marxa una nova valoració a tot el col·lectiu docent,
mitjançant un qüestionari de percepció d’estat de Salut Psicolaboral, per tal de
conèixer l’estat de salut dels docents de cada centre i tenir una referència exacta per
efectuar les intervencions necessàries en matèria preventiva.

Estudis Complementaris:
Al ser el Servei de Prevenció Mancomunat sectorial dels centres escolars, tots els
estudis van encaminats directament a la Prevenció dels centres ja sigui de personal
assalariat com de l’alumnat, ja que això incideix directament dins de la prevenció de
l’escola.
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En aquest aspecte, s’han realitzat les següents actuacions:
*
*
*
*
*
*
*

Estudi sobre el Burnout
Estudi sobre els danys no intencionats a l’escola (accidents escolars)
Estudi sobre violència escolar (solució i mediació de problemes)
Estudi sobre activitats extraescolars i complementàries a la ciutat i la natura
Estudi sobre activitats extraescolars esportives
Estudi sobre la percepció de Salut Psicolaboral i Física dels docents.
Estudi d’higiene postural pels centres docents.

Consolidació del nostre web
Durant aquest any 2007 s’ha consolidat el web del Servei de Prevenció Mancomunat
(www.prevencio.cat) amb un total de 5.899 nous usuaris, 10.277 visites reals i més de
60.000 pàgines visualitzades.
En el nostre web, actualitzat de forma permanent, posem a la disposició dels centres
tota la documentació i informació necessària per a dur una correcta Gestió de la
Prevenció a l’escola, totes les publicacions i estudis realitzats fins al moment, textos
legals, informació recent dels accidents produïts als centres, materials pedagògics,
així com tota la informació sobre el risc laboral que afecta al personal docent i no
docent.
De la mateixa manera, hem implementat tot un seguit d’eines que faciliten la coordinació
dels centres amb el Servei de Prevenció, en tot el que fa referència a la formació del
personal.

Web de Prevenció Risc Escolar (www.prevencio.cat)
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