
 

Qüestions relatives a seguretat i salut  
 
Aquest document conté els apartats següents: 
 

A. Plans d'emergència. Simulacre 
B. Accidents laborals en els centres públics. Notificació 
C. Farmaciola 
D. Administració de medicació als alumnes 
E. Prevenció del tabaquisme, de l'alcoholisme i del consum d’altres substàncies 

que poden generar dependència 
F. Control de plagues en els centres 
G. Materials (educació infantil i primària) 
H. Coordinació de prevenció de riscos laborals en els centres públics 
I. Seguretat als laboratoris i tallers dels centres educatius 
J. Programa Salut i Escola (educació secundària) 
K. Manipulació d’aliments 

 
El document es refereix, en alguns passatges, a tots els centres, i en alguns altres, 
quan així s’especifica, només a les escoles i altres centres públics. 
 
 
A. Plans d'emergència. Simulacre 
 
La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació d’adoptar 
les mesures de prevenció contra incendis i d’evacuació dels treballadors i dels 
alumnes. Aquestes mesures s’han de comprovar periòdicament. 
 
Per aquest motiu, tots els centres han d’elaborar, revisar i actualitzar periòdicament el 
pla d’emergència. És aconsellable utilitzar el manual "Pla d’emergència del centre 
docent", editat pel Departament d’Ensenyament (Departament > Publicacions > 
Monografies > Pla d'emergència del centre educatiu). 
 
Els centres públics, a l’inici de curs, han de comprovar que el pla d’emergència està 
actualitzat i han de garantir que, com a mínim, es farà un simulacre durant el primer 
trimestre del curs escolar. Aquest simulacre s’ha de planificar tenint en compte totes 
les activitats que es porten a terme en el centre, incloses les que es fan en horari de 
menjador, en el cas que els alumnes romanguin al centre dins d’aquesta franja. 
 
En els centres públics, una vegada fet el simulacre, la direcció del centre ha de fer 
arribar a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de 
Barcelona, segons escaigui, un informe amb les fitxes 1, 26, 27, 28 i 29 del manual 
“Pla d’emergència del centre docent” degudament emplenades i tres còpies dels 
plànols del centre, si aquests s'han actualitzat durant el darrer any. 
 
En el cas que el centre comparteixi les instal·lacions amb altres entitats o persones 
públiques o privades, s’hi haurà de coordinar en relació amb el Pla d’emergència. 
 
 
B. Accidents laborals en els centres públics. Notificació 
 
D’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la 
direcció del centre educatiu públic del Departament notifica als serveis territorials o, a 
la ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació, qualsevol accident o incident laboral 
que hagi sofert el personal del Departament que treballa en el centre, se’n segueixi o 
no una baixa de la persona afectada. Aquesta notificació es fa amb el model "Full de 

Document — Qüestions relatives a seguretat i salut  1 / 7 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e70ac6fbf752abb1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=2db7f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2db7f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292


 
notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”, degudament formalitzat, 
una còpia de la tramesa del qual s’ha de lliurar a la persona afectada i una altra s'ha 
de conservar a l’arxiu del centre. 
 
 
C. Farmaciola 
 
En cada centre hi ha d’haver una farmaciola en un lloc conegut i visible, preferiblement 
fresc i sec, a l’abast del personal, tancada però no amb clau, no accessible als 
alumnes i pròxima a un punt d’aigua. 
 
També, a prop de cada farmaciola i en un lloc visible, hi ha d’haver les instruccions 
bàsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola, les quals, de manera 
orientativa, poden ser les que el Departament d’Ensenyament facilita als centres 
mitjançant el document “La farmaciola escolar". 
 
El contingut de les farmacioles s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el 
material i controlar-ne les dates de caducitat. 
 
 
D. Administració de medicació als alumnes 
 
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal 
aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la 
pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, 
mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del 
centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada. 
 
És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o informes mèdics 
i els escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament i, en absència 
d’aquesta persona, a qui correspon de fer-ho. 
 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què 
poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en 
cas contrari, si el medicament l’ha d’administrar personal amb una formació 
determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència 
primària més proper. 
 
 
E. Prevenció del tabaquisme, de l’alcoholisme i del consum d’altres substàncies que 
poden generar dependència 
 
Les mesures i accions per a la prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència estan regulades per la Llei 20/1985, de 25 de juliol 
(DOGC núm. 572, de 7.8.1985), modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC 
núm. 1445, de 22.5.1991), i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC núm. 2686, de 
22.7.1998). 
 
La Llei 42/2010, de 30 de desembre (BOE núm. 318, de 31.12.2010), modifica la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del 
tabac (BOE núm. 309, de 27.12.2005), que va implantar mesures adreçades a la 
prevenció de les patologies derivades del consum de tabac. 
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Aquestes mesures fan referència al consum i la venda de tabac, a l’augment dels 
espais sense fum i a la limitació de la disponibilitat i accessibilitat als productes de 
tabac. La llei insisteix especialment en el paper modèlic dels professionals docents i 
sanitaris, en la seva tasca educativa, de sensibilització, conscienciació i prevenció 
mitjançant el foment d’estils de vida sense tabac. 
 
D’acord amb tota la normativa esmentada, és prohibida la venda i el subministrament 
de productes derivats del tabac, i també fumar en totes les dependències dels centres 
educatius i altres centres de treball del Departament d’Ensenyament. La prohibició de 
fumar és absoluta i afecta totes les persones que estiguin a l’interior i als accessos de 
qualsevol dels recintes esmentats. La normativa no permet que els centres educatius 
públics, els serveis educatius i altres centres de treball dependents del Departament 
d’Ensenyament  tinguin àrees habilitades per a fumadors. 
 
Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres 
educatius. Es recorda que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0,5 graus 
d’alcohol. La cervesa es considera beguda alcohòlica. 
 
En el marc de les seves funcions, la direcció del centre públic i la titularitat del centre 
privat ha de vetllar pel compliment de les mesures previstes en la normativa i per la 
creació i el manteniment d’una cultura organitzativa que promogui un ambient 
saludable lliure de fum. Així mateix, correspon al consell escolar l’avaluació del 
compliment d’aquestes mesures en el marc de les seves funcions d’avaluació del 
desenvolupament de l’activitat del centre. 
 
L’incompliment de la normativa ha de ser degudament advertit i, si escau, sancionat, 
d’acord amb l’ordenament. 
 
Es pot consultar més informació a la pàgina "Prevenció del tabaquisme" del web del 
Departament d’Ensenyament. 
 
 
F. Control de plagues en els centres 
 
Des del Departament d’Ensenyament se segueixen les línies d’actuació de control 
integrat de plagues urbanes, amb la finalitat d’integrar totes les mesures possibles que 
afavoreixin una estratègia de control que causi la menor afectació a les persones i a 
l’entorn. Les mesures de control per a possibles plagues s’aplicaran quan siguin 
estrictament necessàries, i s’evitaran, sempre que es pugui, les actuacions de caràcter 
merament preventiu. Quan s’hagin de dur a terme, caldrà atenir-se: 
 
• En els centres públics, a les instruccions emeses des del Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals, que es poden trobar a la Intranet del Departament 
d’Ensenyament (Serveis al personal > Seguretat i salut laboral > Control de 
plagues), elaborades d’acord amb els criteris d’actuació que recomana la 
Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació I Relacions 
Institucionals. 

 
• En tots els centres, sigui quina sigui la seva titularitat, a les recomanacions 

dictades des del Departament de Salut. (Àmbits d’actuació > Professionals de la 
salut > Salut ambiental > Control de plagues i plaguicides > Control integrat de 
plagues urbanes). 

 

Document — Qüestions relatives a seguretat i salut  3 / 7 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda/
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda/
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/ControlPlagues
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/ControlPlagues
http://www.gencat.cat/salut/ctrlplagues/Du13/html/ca/Du13/index.html


 
 
G. Materials (educació infantil i primària) 
 
Tots els materials emprats als centres educatius hauran de reunir els criteris de 
qualitat i seguretat establerts per la normativa vigent. 
 
En particular, els recursos lúdics, les joguines i el material d’ús fungible hauran d’estar 
identificats amb el marcatge CE de conformitat. S’han de mantenir arranjats en un 
espai per a l’emmagatzematge i en bon estat de netedat i seguretat per evitar riscos 
d’infecció, malaltia i contaminació i garantir les condicions higienicosanitàries. 
 
Tant l’equipament com el mobiliari han d’estar adaptats a les edats i característiques 
dels seus usuaris, i s’han d’evitar cantoneres i materials de risc o estellables. 
 
 
H. Coordinació de prevenció de riscos laborals en els centres públics 
 
En totes les escoles públiques (amb l’excepció de les escoles de tipologia I i J), en els 
centres públics d’educació especial, en les ZER, en els instituts, en les escoles oficials 
d’idiomes, en les escoles d’arts plàstiques i disseny i també en els centres i aules de 
formació d’adults de 10 o més docents de plantilla, la direcció ha de designar una 
persona per a la coordinació de la prevenció de riscos laborals i comunicar la 
designació a la direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, a la 
gerència del Consorci d'Educació. 
 
La designació recaurà, sempre que sigui possible, en funcionaris docents en servei 
actiu i amb destinació al centre, amb formació en la matèria. Si cap d’aquests no hi 
opta i se’n té constància expressa, podrà ser nomenat qualsevol altre docent que 
imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar. 
 
Correspon a la coordinació de la prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les 
actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. En conseqüència, en decidir 
l’assignació de funcions que se li fa en el centre, caldrà considerar els ítems següents: 
 

• Coordinació de les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la 
promoció i el foment de l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores 
en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

 
• Col·laboració amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i 

també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres. 
 

• Revisió periòdica de la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb 
el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat. 

 
• Revisió periòdica del pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les 

persones, els telèfons i l’estructura. 
 

• Revisió periòdica dels equips contra incendis, com a actuació complementària 
a les revisions oficials. 

 
• Promoció i seguiment d’actuacions d’ordre i neteja. 
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• Suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials o 
al Consorci d'Educació de Barcelona el model "Full de notificació d'accident, 
incident laboral o malaltia professional”. 

 
• Col·laboració amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 
• Col·laboració amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 
 

• Coordinació de la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 

 
• Col·laboració amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per al 

desenvolupament, dins el currículum de l’alumne, de continguts de prevenció 
de riscos. 

 
El Departament d'Ensenyament ofereix cursos de seguretat i salut laboral de nivell 
bàsic (30 hores) a fi que les persones designades per coordinar la prevenció de riscos 
laborals en els centres públics puguin fer-los. A més, les seccions de prevenció de 
riscos laborals dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona 
organitzaran sessions informatives amb els coordinadors de prevenció de riscos 
laborals, que se celebraran preferentment en dijous. 
 
 
I. Seguretat als laboratoris i tallers dels centres educatius  
 
Des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals s’estableixen els procediments, les 
instruccions i els documents informatius, per a cada temàtica, que es poden trobar a la 
Intranet del Departament d’Ensenyament (Portal de centre > Seguretat). 
 
A fi de minimitzar els riscos en la manipulació de productes químics i/o de mostres 
biològiques, així com de les eines, els instruments, les màquines i altres elements dels 
equips de treball en laboratoris i tallers, i per tal de donar compliment a les normatives 
vigents, s’han establert pautes de treball que permeten integrar les bones pràctiques 
laborals i ambientals en els laboratoris i tallers del centre. En particular, cal prestar una 
atenció especial a les que fan referència a l’etiquetatge, l’emmagatzematge, la 
manipulació i la gestió dels residus que s’hi generen. 
 
 
J. Programa Salut i Escola (educació secundària) 
 
L’educació per a la salut té un paper fonamental en el desenvolupament de la infància i 
l’adolescència. Els infants i les persones joves necessiten eines per mantenir actituds 
positives envers l’afectivitat i la sexualitat, per poder afrontar situacions de risc 
vinculades amb la salut i per desenvolupar conductes saludables. 
 
El Programa Salut i Escola (PSiE), que impulsen conjuntament el Departament de 
Salut i el d’Ensenyament, té per objectius millorar la salut dels adolescents mitjançant 
la realització d’accions d’educació i promoció de la salut, atendre de manera precoç 
problemes relacionats amb la salut i prevenir situacions de risc, potenciant la 
col·laboració entre els centres i serveis educatius i els serveis de salut comunitària 
presents al territori. 
 

Document — Qüestions relatives a seguretat i salut  5 / 7 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda/


 
 
El Programa Salut i Escola preveu dues línies bàsiques d’actuació: 
 
• Potenciar el desenvolupament d’activitats d’educació i promoció de la salut en els 

àmbits prioritaris d’intervenció del Programa: salut alimentària, salut emocional, 
salut afectiva i sexual, consum de drogues, tabac i alcohol. 

 
• Facilitar l’accés dels joves a informació i assessorament en temes relacionats 

amb la salut mitjançant la consulta oberta. 
 
El Departament de Salut assigna a cada centre d’educació secundària un professional 
de referència de l’equip d’atenció primària de la zona i facilita el suport dels serveis 
sanitaris especialitzats: centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), programa 
d’atenció a la salut sexual i reproductora (PASSIR) i centres d’atenció de 
drogodependències (CAS). 
 
Correspon als professionals sanitaris de referència: 
 

• Donar suport als professors en la planificació i el desenvolupament d’activitats 
d’educació i de promoció de la salut. 

 
• Atendre les demandes d’informació i d’orientació dels alumnes. 

 
• Coordinar amb els professors i l’EAP possibles intervencions amb els alumnes. 

 
• Gestionar, si escau, derivacions als serveis sanitaris especialitzats. 

 
Els centres educatius han de coordinar els continguts d’educació per a la salut que es 
desenvolupin en el marc del currículum de diferents matèries i planificar activitats 
específiques de promoció de la salut tenint en compte els temes prioritaris del PSiE i 
les necessitats que es detectin en la consulta oberta. En la planificació i el 
desenvolupament de les activitats d’educació i de promoció de la salut es pot comptar 
amb la col·laboració de personal sanitari. Cal que cada centre estableixi els 
mecanismes de coordinació entre els professors i el personal sanitari per dur a terme 
aquestes actuacions. És convenient que cada centre designi un professional docent 
com a referent de salut i, per tant, del PSiE. 
 
Convé que l’ambient i les interrelacions del centre siguin propicis al desenvolupament 
d’hàbits i conductes saludables. La participació dels diferents agents implicats —
professors, alumnes, famílies, entorn social (barri, municipi)— afavorirà l’efectivitat de 
les actuacions que es duguin a terme. 
 
La consulta oberta s’ha de fer en un espai que reuneixi condicions de funcionalitat i de 
confidencialitat, procurant que interfereixi al mínim en l’horari de les classes. L’horari 
de la consulta oberta s’inclourà en la programació general anual del centre. 
 
La confidencialitat de la consulta és clau per establir la confiança amb els alumnes. 
Quan es detectin situacions de risc cal ajudar els adolescents a comprendre la 
necessitat d’informar les famílies i fer l’acompanyament en aquest procés. Si es 
detecta alguna situació de risc per a la vida de l’adolescent o per a tercers, una 
malaltia mental que impliqui pèrdua de les capacitats cognitives, una malaltia greu o 
una decisió que pugui perjudicar clínicament la persona, caldrà comunicar-ho a la 
família. 

Document — Qüestions relatives a seguretat i salut  6 / 7 



 
 
A l’inici de curs el centre públic d’educació secundària informarà els alumnes i les 
famílies del servei de consulta oberta i presentarà als alumnes la persona que durà a 
terme el servei. Es facilitaran díptics informatius per als alumnes i les famílies en tots 
els centres d’educació secundària (públics i privats concertats). També és important 
facilitar a les AMPA la planificació d’activitats adreçades a les famílies. 
 
El Departament d’Ensenyament facilita formació i materials didàctics per al 
desenvolupament dels temes prioritzats en el PSiE. Al web 
http://www.gencat.cat/ensenyament/salut es poden trobar recursos didàctics i 
experiències de centres educatius, i també enllaços d’interès amb institucions que 
treballen aquesta temàtica. 
 
Les actuacions esmentades en aquest apartat s’han de preveure en la programació 
anual del centre. La valoració que se’n faci a final de curs en la memòria anual del 
centre ha de referir-se, com a mínim, al desenvolupament de les activitats de promoció 
de la salut i al funcionament, si escau, de la consulta oberta. 
 
 
K. Manipulació d’aliments 
 
L’elaboració d’aliments en un centre per part dels alumnes, les famílies o els 
professors, com a activitat de la programació anual aprovada pel consell escolar, s’ha 
de fer tenint en compte les normes generals d’higiene, evitant qualsevol possible 
contaminació aliena als aliments i, especialment respectant les “Quatre normes per 
preparar aliments segurs”. 
 
En tot cas, cal evitar les elaboracions fetes amb ou cru, cremes, trufa i/o nata. En el 
cas d’alumnes que pateixin al·lèrgies i/o intoleràncies, cal tenir present que només es 
poden fer servir aliments i/o materials que no continguin els al·lergògens a evitar. 
Podeu consultar la publicació “Al·lèrgies alimentàries i al làtex. Guia per a l’escola”. 
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