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MEMÒRIA 2008
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.
La present memòria recull les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2008, fins
el 30 de setembre de 2008, data de finalització de l’activitat del Servei de Prevenció
Mancomunat
Mitjans Humans i Materials
El Servei de Prevenció Mancomunat ha comptat amb els tècnics de grau superior i
mitjà necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives, així com dels
mitjans administracions i informàtics necessaris per portar a bon terme la Llei de
Prevenció.
Activitats Tècniques
Durant l’exercici s’han efectuat un total de 305 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
Estudis
Accions formatives

40
25
183
25
4
2
23 (al propi centre)

S’han efectuat 237 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

3
1
1

Total: 5 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 79 centres, no observant en les conclusions anomalies
significatives en la gestió. A la vista de les No Conformitats, els tècnics han actuat 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:
Durant l’exercici 2008 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 82 alumnes
participants.
Aquest curs, tutoritzat pels nostres tècnics, té 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.
2) Curs de formació “Prevenció de Riscos Laborals al centre escolar”, en modalitat
30 hores semipresencials (6h presencials + 24h a distància), amb 48 alumnes
participants.
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 141 centres han realitzat aquest tipus de formació, per a
tot el seu personal, durant l’any.

Vigilància de la Salut
A través de les visites realitzades als centres adherits, i de la informació incorporada
en el nostre web (www.prevencio.cat), s’ha indicat a tots els centres la necessitat
d’oferir i realitzar els exàmens de salut corresponents, específics pel lloc de treball,
inicials i de retorn a l’activitat després d’una baixa de llarga durada.
Malgrat les nostres recomanacions, la major part dels centres s’han mostrat poc
receptius pel cost complementari del servei.
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Durant l’exercici 2008, s’han efectuat les següents accions:
* Exàmens de salut per lloc de treball
* Exàmens de salut músculo-esquelètics
* Servei d’atenció Foniatrica
(Visita i posterior tractament si és necessari)

172
5
28

Total: 205 actuacions
Valoració de l’estat de Salut:
Com a continuació de l’estudi realitzat mitjançant enquestes/qüestionaris sobre l’estat
salut psíquic i físic del nostre col·lectiu, i després de realitzar les proves necessàries
del bon funcionament del sistema, durant el proper mes de novembre de 2008 estarem
en disposició de realitzar el qüestionari de valoració de l’estat de salut sobre tot el
nostre col·lectiu.
Aquest estudi ens permetrà obtenir, després del tractament informàtic de les dades,
una valoració objectiva per lloc de treball de l’estat de percepció de la salut
psicolaboral del personal docent.

Estudis Complementaris:
Continuem realitzant estudis encaminats a la millora de la prevenció en els centres
escolars, ja sigui per al personal laboral o per l’alumnat. Aquest fet incideix de forma
directa en la millora de la seguretat del centre docent.
Durant l’exercici 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.
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