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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT 

  
 

 Realitzat per: Revisat per: Aprovat per: 

Nom i cognom Olga Quesada Enric Codina Olga Quesada 

Càrrec Directora  Coordinador  de Qualitat Directora 

Data 03-feb-14  03-feb-14 03-feb-14 

 

 

 

Llistat de les modificacions 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució 

00 22-nov-04 Creació del document Web 

01 23-oct-06 
Nova adreça per portar al metge als alumnes 
de 1r cicle de l’ESO. 

Web 

02 25-feb-08 
Adaptació al Projecte de coeducació del centre 
i actualització de l’imprès d’informe 

Web 

03 05-oct-09 
Adaptació del document per a qualsevol 
persona que estigui en el centre. 

Web 

04 14-juny-11 
Diagrama de flux per actuació mèdica urgent i 
no urgent Gestió documentació professorat. 

Web 

05 19-des-13 

Canvi “Educació” per “Ensenyament”, “Institut 
Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals” per “Institut”,  
RRI per NOFC.  Adequació del circuit 
d’actuació. 

Web 

06 03-feb-14 

Canvi assistència mèdica a Asepeyo per mútua 
escollida o Seguretat Social en el cas 
d’accident laboral de professorat adscrit a 
Muface. 

Web 
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1. OBJECTE 

Descriure la sistemàtica  que cal adoptar en cas d’emergència mèdica a qualsevol activitat 
docent dins o fora de l’institut. 
 

2. ABAST 

Aquest procediment s’aplica a totes les emergències mèdiques en les que intervé qualsevol 
persona de la comunitat educativa. És a dir, inclou tant les emergències relacionades amb els 
treballadors/es del centre (professorat, PAS, treballadors/res neteja manteniment, etc.) com les 
emergències relacionades amb l’alumnat, o fins i tot persones externes que estiguin dintre de 
les nostres instal·lacions. També inclou  totes les emergències que afectin al professorat i 
l’alumnat que es trobi fora del centre en alguna visita o activitat relacionada amb la docència.  
 

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Aquest procediment ha estat elaborat d’acord amb: 
 

 Ordre de 13 de novembre de 1989 (DOGC 1225 de 29 de novembre), o ordre 
equivalent. 

 Ordre de 16 d’octubre de 1991 (DOGC 1510 de 25 d’octubre, que modifica l’anterior), o 
normativa equivalent. 

 Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova la Llei general de 
Seguretat Social, o normativa equivalent. 

 Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals, o normativa equivalent. 

 Reial Decret 375/2003, de 28 de març de 2003; pel qual s’aprova el reglament general 
del Mutualisme administratiu dels funcionaris públics, o normativa equivalent. 

 El manual de la gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals. 

 El Projecte Curricular (PCC ESO-Batx. i PCC CCFF). 

 Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 

 Instruccions d’inici de curs. 

 

4. RESPONSABILITAT 

L’elaboració, revisió i actualització d’aquest procediment és responsabilitat del Coordinador de 
riscos laborals. 
 
La persona que detecta una “emergència” mèdica és responsable de comunicar-la al 
professorat de guàrdia i aquest actua d’acord amb el següent procediment. El professorat de 
guàrdia és el responsable de realitzar les trucades necessàries en cas d’emergència mèdica 
urgent. Si no n’hi ha, el membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia. 

 

5. VOCABULARI 

D’acord amb la família de normes ISO 9001. 

 
Accident. És qualsevol succés que, provocat per una acció violenta i brusca ocasionada per un 
agent extern involuntari, dóna lloc a una lesió corporal. 
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Accident in itinere. És aquell accident que té un treballador durant el desplaçament del seu 
domicili al lloc de treball, i a l’inrevés. Les seves conseqüències legals són les mateixes que les 
d’un accident produït en el propi centre de treball. 

 
Accident in mission. S’esdevé a causa o a conseqüència, de les tasques que el treballador/ra 
duu a terme, fora del centre de treball, en compliment de les ordres de l’organització o d’una 
manera espontània, en interès del bon funcionament de l’organització. 

 
Malaltia. És un procés caracteritzat per una alteració de l’estat ontològic de la salut d’un esser 
viu, o una desviació de l'estat normal o de salut. 

 

Malaltia professional. És la contreta a conseqüència del treball executat per compte d’altri en 

les activitats que s’especifiquen en el quadre que s’aprova per les disposicions d’aplicació i 
desenvolupament de la LGSS, i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies 
que s’indiquen en aquest quadre per a cada malaltia PROFESSIONAL. 

 
Urgència mèdica o emergència mèdica. Està definida com una lesió o malaltia que plantegen 
una amenaça immediata per a la vida d’una persona i que la seva assistència no pot ser 
demorada. 

 
Cap d'Emergència. És la persona de màxima responsabilitat en el centre en cas de produir-se 
una emergència. En el nostre cas és el/la director/a i, en absència seva, qualsevol persona de 
l'equip directiu que estigui de guàrdia. 

 
Emergència mèdica urgent. Es considera aquella emergència en la qual la persona afectada 
precisa d’atenció mèdica dintre del Centre perquè el seu estat fa desaconsellable el seu trasllat. 

 
Emergència mèdica no urgent. És aquella emergència en la qual la persona afectada pot ser 
traslladada a un centre d’assistència mèdica. 

 

6. ACTUACIÓ 

Emergència mèdica urgent: 
 
L’actuació ha de ser la mateixa que en el cas d’una emergència mèdica no urgent, però en 
aquest cas, si la situació ho requereix, el personal del servei d’emergències pot decidir 
traslladar a la persona accidentada al centre hospitalari que consideri més oportú. 
 
Emergència mèdica no urgent: 

 
El/la professor/a  de guàrdia, o en el seu defecte, la persona que es faci responsable del control 
de l’emergència, anotarà en el full de guàrdies les actuacions que s’han pres a l’hora de 
resoldre la incidència.   
 
En cas d’haver d’acompanyar a un alumne/a a un centre mèdic, es recollirà a Secretaria 
l’imprès “Sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar”, una fotocòpia del DNI/NIE de la 
persona accidentada, de la targeta sanitària i del llibre de família, si s’escau, per lliurar-los al 
centre mèdic que correspongui.  Si la Secretaria està tancada, es recollirà l’imprès “Sol·licitud 
de prestació de l’assegurança escolar” a consergeria i posteriorment ja es faran arribar les 
fotocòpies del DNI/NIE, de la targeta sanitària i del llibre de família, si s’escau, al centre mèdic. 
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Si la persona accidentada és un/a alumne/a major d’edat i no vol ser acompanyat al centre 
mèdic, signarà el document de renúncia (IMPRÈS-Q-751-T-22-ET), que es deixarà signat a 
Secretaria o, si està tancada, a Consergeria.   

 
En cas d’haver d’acompanyar a un/a professor/a o membre del PAS a un centre mèdic, s’ha 
de distingir entre dues situacions: 
 
Per malaltia:  S’acompanyarà a la persona malalta al centre mèdic que correspongui en funció 
de si és funcionari/ària (MUFACE-mútua escollida o Seguretat Social) o no funcionari/ària 
(Seguretat Social).   
 
Per accident laboral:  S’acompanyarà a la persona accidentada a la mútua escollida o 
Seguretat Social (professorat adscrit a Muface), o a la seu d’Asepeyo (professorat interí, 
substitut i PAS).  En el cas d’haver d’anar a Asepeyo, s’ha d’anar amb el volant de la mútua 
emplenat amb les dades de l’accidentat/ada.  Aquest volant es podrà recollir a secretaria o a 
consergeria. 

 
Posteriorment a l’emergència, el/la professor/a de guàrdia, o en el seu defecte, la persona que 
es faci responsable del control de l’emergència, omplirà l’informe de l’accident o incident 
(IMPRÈS-Q-840-T-10-ET) i en lliurarà l’original a Secretaria, i una còpia al/la cap d’estudis, una 
al/la coordinador/a de riscos, una al/la tutor/a de l’alumne i una al/la Coordinador/a de Qualitat.  
 
En el cas d’un accident laboral, un cop resolta la incidència el/la Coordinador/a de Riscos 
Laborals registrarà  tots els accidents i incidents que s’hagin produït d’acord amb el document 
de Pla d’Autoprotecció a l’annex 5:  Notificació, registre i  investigació d’accidents i incidents. 
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6.1 ACTUACIÓ DAVANT UNA EMERGÈNCIA MÈDICA URGENT: PROFESSORAT, 
ALUMNAT I PAS 

ACCIDENTAT

La primera persona, que es trobi en el lloc de 

l'accident, haurà de:

- Protegir la zona per eliminar l'origen del dany

- Avisar el professorat de guàrdia per a que 

sol-liciti ajuda als serveis mèdics.

-Socórrer l' accidentat comprovant les seves 

constants vitals.

Es requereix un altre 

tipus d'assistència 

que no sigui mèdica?

Sí
Avisar bombers, policies... 

segons el tipus d'accident

No
Avisar el 112 per rebre 

assistència mèdica

Avisar la 

familia

Els serveis d'urgència 

triguen molt?
Avisar la 

guàrdia urbana

No

Traslladar el 

ferit al centre 

adequat

Els serveis 

d'urgència 

decideixen on 

s'ha de portar 

l'alumne/a

No És 

professor/a?

Sí És accident 

laboral?

Sí

Adscrits a 

MUFACE: 

mútua 

escollida/SS

Personal 

interí/substitut/

PAS: Asepeyo
No

Personal 

interí/substitut i 

PAS: Seguretat 

Social

Amb una situació 

d'emergència per accident 

amb diversos ferits, primer 

hem de donar una ullada als 

accidentats i buscar els 

més afectats. 

Un cop localitzats els ferits 

de major gravetat, actuar 

amb cautela però amb 

decisió.  Mai hem de moure 

el ferit sense saber quines 

lesions té.

Registre de l'accident.

(Còpia al coordinador de 

Prevenció

de Riscos)

Accidentat atès

Adscrits a 

MUFACE: 

mútua 

escollida/SS

Sí
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6.2 ACTUACIÓ DAVANT UNA EMERGÈNCIA  MÈDICA NO URGENT: PROFESSORAT I 
PAS 

ACCIDENTAT

La primera persona, que es trobi en el lloc de 

l'accident, haurà de:

- Protegir la zona per eliminar l'origen del dany

- Avisar el professorat de guàrdia per a que 

sol-liciti ajuda als serveis mèdics.

-Socórrer l' accidentat comprovant les seves 

constants vitals.

Avisar la 

familia

No

Traslladar el 

ferit al centre 

adequat

Registre de l'accident.

(Còpia al coordinador de 

Prevenció

de Riscos)

És accident 

laboral?

Adscrits a 

MUFACE: 

mútua 

escollida/SS

Personal 

interí/substitut/

PAS: Asepeyo

Sí

Accidentat atès

Adscrits a 

MUFACE: 

mútua 

escollida/SS

Personal 

interí/substitut i 

PAS: Seguretat 

Social

No
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Alumne/a

accidentat

El/la professor/a que 

está amb l'accidentat 

avisa al professor/a 

de guàrdia

NOFC

El professor/a de guàrdia

Es fa càrrec de l'alumne

El/la professor/a de 

guàrdia 

Truca a la familia i 

comunica que el 

porta al centre 

hospitalari

Alumnes 

atès

És de 1r o 2n d'ESO?

3r,4t d'ESO,Batx., CAS , 

PQPI i CCFF.

Portar al Servei de 

Traumatologia Avda. del 

Parc nº18. Cornellà

Recollir la documentació a 

Secretaria

1er i 2on d'ESO

Portar al CAP de Sant 

Ildefons. Avgda.República 

Argentina cantonada 

Avgda Sant Ildefons, 08040 

Cornellà. Horari de 9 a 20 h.

Recollir la documentació a 

Secretaria

El/la professor/a

quan els pares arriven a l'hospital 

retornarà a l'institut i omplirá l'informe de 

l'accident o incident amb l'ajuda del 

professor de classe.

No Sí

Registre de l'accident

(Còpia al/la Cap 

d'estudis, al 

Coordinador/a de 

Prevenció de riscos i 

al tutor/a)

 

El Centre d’assistència més proper d’ASEPEYO és al C/ Josep Ricart 6-8, Sant Feliu de Llobregat 08980, telf: 93 
6857402. 
 
Si la situació ho requereix, hem d’anar a qualsevol centre assistencial diferent  a l’assignat. 
 
 

6.3 ALUMNAT

 
L’actuació en cas d’emergència mèdica no urgent d’un alumne que estigui dintre del centre 
recau sobre la figura del/la professor/a de guàrdia. 
En el cas d’actuacions mèdiques no urgents que afectin a alumnes dintre del centre, se seguirà 
el següent protocol d’actuació: 
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En cas que es produeixi una urgència mèdica en una activitat fora del centre, un dels 
professors/es haurà de trucar al 112 (i esperar assistència mèdica) i a l’Institut: 93 377 11 00 
(per informar de la incidència). El/la cap d’emergència del centre  (el/la director/a o el membre 
de guàrdia de l’equip directiu) gestionarà que es truqui a la família, i fins a la arribada d’aquesta 
el/la professor/a romandrà amb l’alumne/a.  Un cop de tornada al centre s’omplirà l’informe de 
l’accident o incident i es lliurarà l’original a Secretaria, una còpia al/la cap d’estudis, una al 
coordinador de riscos, una al/la tutor/a de l’alumne/a i una al/la coordinador/a de qualitat. 

 
S’han d’adreçar als centres d’assistència concertats amb la companyia d’assegurances 
després d’omplir l’imprès de comunicació d’accidents i comunicar l’accident al telèfon d’atenció 
de la dita companyia (per a més informació consultar a Secretaria el document de la companyia 
d’assegurances). 
 
En el cas que l’alumne/a sigui major d’edat, l’assistència mèdica no sigui urgent, i aquest/a 
vulgui renunciar a ser acompanyat a un centre d’assistència mèdica haurà d’omplir IMPRÈS-Q-
751-T-22-ET::    Document de renúncia a ser acompanyat.  
 
 
En cas que un alumne d’FP estigui realitzant la FCT i sigui menor de 28 anys s’haurà d’adreçar 
al  centre mèdic adscrit a l’assegurança escolar obligatòria que estigui més proper al lloc de 
pràctiques. Els centres concertats es poden trobar a la pàgina web del centre a l’apartat escola 
empresa a l’arxiu Concertats (assegurança escolar): 
 
http://www.iesesteveterradas.cat/images/stories/documents/coordinacions/EscolaEmpresa/Doc
uments/concertats_asseguranca.pdf  
 
En qualsevol cas l’alumnat que realitzi l’FCT pot anar a qualsevol centre d’assistència mèdica 
de la seguretat social.  
 
 
En el cas que un alumne d’FP estigui realitzant la FCT i sigui major de 28 anys, s’haurà 
d’adreçar al centre mèdic adscrit que es pot trobar a la pàgina web del centre a l’apartat escola 
empresa a l’arxiu Assegurança majors de 28 anys: 
 
http://www.iesesteveterradas.cat/images/stories/documents/coordinacions/EscolaEmpresa/Doc
uments/normes_asseguranca_majors_28.pdf 
 
Si un alumne d’FP està realitzant FP DUAL a l’empresa en cas de necessitat d’assistència 
mèdica ha d’anar a un centre de la seguretat social. 

 
Qualsevol alumne/a que hagi tingut una emergència mèdica realitzant l’FCT o FP DUAL ho 
haurà de comunicar al seu tutor/a el més aviat possible. 

 
Personal extern al centre 
 
En el cas de necessitat d’actuació d’assistència mèdica no urgent per una persona externa al 
centre o d’un treballador d’una subcontracta (si la seva pròpia empresa no té un  procediment 
d’actuació),  es facilitarà com a mitjà un transport adequat (taxi, ambulància, en cas que la 
persona no tingui mitjà propi de transport i/o no estigui en condicions d’utilitzar-lo) per tal 
d’adreçar-lo al seu centre d’assistència mèdica. 
 
 

http://www.iesesteveterradas.cat/images/stories/documents/coordinacions/EscolaEmpresa/Documents/concertats_asseguranca.pdf
http://www.iesesteveterradas.cat/images/stories/documents/coordinacions/EscolaEmpresa/Documents/concertats_asseguranca.pdf
http://www.iesesteveterradas.cat/images/stories/documents/coordinacions/EscolaEmpresa/Documents/normes_asseguranca_majors_28.pdf
http://www.iesesteveterradas.cat/images/stories/documents/coordinacions/EscolaEmpresa/Documents/normes_asseguranca_majors_28.pdf
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6.4 PLANIFICACIÓ 

Periòdicament es revisaran el llistat de telèfons i la farmaciola. 

 

7. REGISTRES  

 IMPRÈS-Q-840-T-10-ET:    Informe d’accident o incident relacionat amb la salut. 

  IMPRÈS-Q-751-T-22-ET::    Document de renúncia a ser acompanyat.  

 Llibre de guàrdies. 

 Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional del Departament 
d’Ensenyament. 

 Volant ASEPEYO, si s’escau. 

 

8. ANNEXOS 

 

8.1. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

 
 

A) GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER PART DE LA PERSONA AFECTADA. 
RÈGIM MUFACE: 

 
 
A) Sense baixa: 

 
1. Visita al centre assistencial de l’entitat asseguradora concertada a que  pertany 

l’accidentat. 
2. El professor/a accidentat/da ha de lliurar una fotocòpia de l’informe del metge al/la 

director/a. 
3. El/la director/a envia als Serveis Territorials el Full de Notificació d’Accidents. 
 

 
B) Amb baixa d’incapacitat temporal: 
 

1. Visita al centre assistencial de l’entitat asseguradora concertada a que  pertany 
l’accidentat.  

 
Si l’assistència mèdica és molt urgent es pot anar a qualsevol Servei d’Urgència. Després 
s’haurà de comunicar la visita el més aviat possible a Muface  per evitar problemes 
administratius.  (El problema administratiu serà que si no ho comuniquem o triguem 
massa, el Centre assistencial ens enviarà una factura personal demanant-nos les 
despeses de la intervenció). 
 
2. En cas de baixa mèdica el metge emplena l’Imprès d’Incapacitat Temporal de Muface. 
3. L’accidentat/da ha d’adreçar al/la director/a l’Imprès d’Incapacitat Temporal (exemplar 

de color blau). 
4. El/la director/a del Centre ha de trametre l’informe als Serveis Territorials. 
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B) GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER PÀRT DE LA PERSONA AFECTADA. 
RÈGIM ASEPEYO: 

 
 

Són mutualistes d’ASEPEYO: els/les membres del PAS, els/les professors/es interins/es. 

 

S’han de seguir els següents passos: 

1) Demanar “Volant d’Assistència Mèdica d’ASEPEYO” a Secretaria per portar-lo a la Mútua 

(al centre ha d’haver volants disponibles). 

 

2)  Anar a un Centre Assistencial. 

 Hi ha dues possibilitats: 

- Anar a un centre assistencial d’ASEPEYO. El més proper és el Centre 

d’Assistència 24 hores d’ASEPEYO de C/ Josep Ricart 6-8, Sant Feliu de 

Llobregat 08980, Telèfon: 93 6857402. 

- Anar a qualsevol centre assistencial, si la situació ho requereix, i després: 

- Comunicar-ho immediatament a ASEPEYO. (La no comunicació i/o la 

demora suposarà que el centre assistencial ens enviarà una factura 

personal demanant-nos les despeses de la intervenció). 

- Continuar les posteriors visites a ASEPEYO. 

 

3) En cas de baixa mèdica el metge emplena l’Imprès d’Incapacitat Temporal de Muface. 

L’accidentat/da ha d’adreçar al director/a aquest Imprès d’Incapacitat Temporal (exemplar 

de color blau). 

4) En cas d’assistència  sense baixa mèdica l’afectat ha de lliurar l’informe del metge al 

director/a del Centre. 

5) El director/a del Centre ha de trametre l’informe als Serveis Territorials. 

 
 
8.2. RELACIÓ DE CENTRES CONCERTATS EN MATÈRIA D’ASSEGURANÇA ESCOLAR 
 
Veure la relació de centres concertats en matèria d’assegurança escolar d’FCT. 
 
8.3. FULL DE NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 
 

 Per notificar un accident al Departament d’Ensenyament cal omplir el document Full de 
notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional del Departament 
d’Ensenyament. 

 


