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1. OBJECTIU
El present curs té com a objectiu principal conscienciar el personal docent de la necessitat d'in tegrar a l'aula, en la impartició de les seues respectives matèries i de manera transversal, el va lor de la seguretat i la prevenció de riscos laborals, de manera que l'alumnat puga interioritzar
a través de tota la seua etapa formativa aquest valor i l'aplique de manera natural en el futur,
quan s'incorpore al mercat laboral. D'altra banda, també es pretén donar les principals claus
que han de guiar aquesta transversalitat.

2. INTRODUCCIÓ
Un dels pilars en els quals es fonamenta la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals (LPRL d'ara en avant), és la integració de la prevenció de riscos en el si de les or ganitzacions, tant horitzontalment (en tots els seus processos), com verticalment (en tota la
seua estructura jeràrquica). Ara bé, és possible aquesta integració quan encara no s'ha aconse guit una cultura preventiva en el si de la nostra societat? La realitat s'obstina a mostrar-nos
que no. A pesar que en els últims anys (a partir de la publicació de l'LPRL) s'han destinat al nostre país una quantitat de recursos sense precedents: comptem amb un patrimoni jurídic ampli i
modern, existeix en el mercat una quantitat important de recursos preventius, tant públics
com privats, s'ha fet un esforç extraordinari de formació, l'activitat inspectora ha redoblat es forços, etc.; no obstant això, les fredes dades de sinistralitat laboral ofereixen una realitat que
dista molt encara de la dels països més avançats del nostre entorn.
Si definim cultura com el conjunt de maneres de vida i costums, coneixements i grau de desenvolupament artístic, científic, industrial, en una època, grup social, etc., segurament coincidirem que la nostra societat no té maneres de vida i costums preventius consolidats. Ara bé, on i
quan s'aprenen i interioritzen les maneres de vida i costums? La resposta sembla clara: des de
la infància i en els àmbits de l'escola i la família, fonamentalment.
Existeix perquè, i així s'assumeix en diferents fòrums, consciència de la importància i necessitat
d'actuar des de l'educació oficial i al llarg d’aquesta, de sembrar per a poder recollir una bona
collita, aconseguir persones treballadores, personal tècnic i directiu i empresaris i empresàries
implicats en la seguretat i salut laboral per convenciment intern forjat al llarg de tota la seua
etapa d'aprenentatge i des de la infància. No obstant això, molt poc s'ha fet en aquest sentit al
nostre país.
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3. ANTECEDENTS
Els nostres governants també assumeixen aquesta falta de cultura preventiva, com així es posa
de manifest, tant en la publicació de la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu en matèria
de prevenció de riscos laborals, com en l'objectiu 4 de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Sa lut en el Treball (2007-2012), que porta per títol: “Desenvolupar i consolidar la cultura de la
prevenció en la societat espanyola”, en la qual s'indica textualment:
La política educativa ha d'exercir un paper molt actiu en la conscienciació i sensibilització de la societat en la prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, s'impulsarà, de manera sostinguda en el temps, el tractament de la prevenció de riscos laborals en els diferents nivells del sistema educatiu (ensenyament
primari, ensenyament secundari i batxillerat), prestant-se especial atenció a la
formació del professorat i al disseny de materials didàctics adequats. (INSHT,
2011, p. 31)

El reconeixement de la importància de la inclusió de continguts de seguretat i salut laboral en
el sistema educatiu no és per descomptat nou, així per exemple la recomanació R31 de l’OIT
sobre la prevenció dels accidents del treball, publicada en 1929, recull en el seu apartat núme ro 13 que:
Per raó de la importància de l'obra educativa i per a donar una base sòlida a
aquesta obra, la Conferència recomana que els membres introduïsquen en els
programes de les escoles primàries algunes lliçons que servisquen per a inculcar
en els xiquets l'hàbit de la prudència, i en els cursos posteriors, nocions sobre la
prevenció dels accidents i els primers auxilis en cas d'accident. Les escoles professionals, qualsevol que siga la seua categoria, haurien d'oferir un ensenyament metòdic de la prevenció contra els accidents de treball i convindria que
en aquests es cridara l'atenció dels deixebles sobre la importància d'aquesta
prevenció, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista moral.
(ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL [OIT], 1929)
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4. MAPA CONCEPTUAL
La seguretat: un valor
educatiu

LA FORMACIÓ EN
VALORS

La SST com a matèria
transversal

La salut en el treball i a
l'escola

TRANSVERSALITZACIÓ
DE LA SST EN
L'ENSENYAMENT
OFICIAL

EL CONTEXT SOCIAL
DE LA SALUT
LABORAL

La gestió preventiva

MESURES
D'EMERGÈNCIA
I PLANS
D'AUTOPROTECCIÓ

Els accidents domèstics i
d'oci

Les creences

Marc legislatiu

Què opinen els experts?

Ordre 12/2012

Model de mesures
d'emergència

Figura 1. Mapa conceptual
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5. LA FORMACIÓ EN VALORS
La paraula valor ve del verb llatí valere que significa estar bé, tindre salut, vigor, força, energia.
Un valor és una cosa que està bé, que posseeix aquestes característiques, alguna cosa que
s'imposa per si mateix però que requereix una interiorització desitjable.
Des del punt de vista socioeducatiu, els valors són referents que orienten el comportament humà cap a la transformació social i la realització de la persona. El valor es constitueix per tant
com una referència que condueix a les persones en les seues activitats i comportaments quoti dians per a la consecució d'aquest. En definitiva, dels valors es deriven unes actituds que po den operativitzar-se a través de normes desitjables de comportament.
Si bé s'accepta que és la família l'escenari privilegiat per a la formació en valors, aquesta apareix com una clara exigència de la societat al sistema educatiu. Això és degut, d'una banda, al
caràcter massiu de l'escola i el seu potencial impacte social i d'altra banda al fet que la formació en valors requereix un procés educatiu intencionat i sistemàtic.
D'altra banda, resulta inevitable que l'escola transmeta i forme en valors. El professorat trans met de manera implícita unes actituds i valors amb el seu comportament a l'aula. El problema
resideix en què, si l'escola no es proposa explícitament la formació en valors, s'arriba a una si tuació en què se simula una falsa neutralitat. La formació en valors ha de promoure el desen volupament de la capacitat individual de formular judicis morals i d'actuar en conseqüència,
sent aquest un plantejament que és l'antítesi mateixa de l'adoctrinament. No obstant això, encara que semble contradictori, formar en valors no implica una neutralitat en valors, és a dir,
no és possible concebre un procés de formació en valors que no assumisca un determinat
marc de valors com a referència. Per a això l'escola ha de crear contextos participatius i democràtics i una relació de cooperació entre professor o professora i alumne o alumna.
L'escola, tradicionalment, ha accentuat l'aspecte cognoscitiu per damunt de l'afectiu i el psico motor. No obstant això, la tasca d'educar implica que, a més d'ensenyar conceptes i procediments, s'ensenyen valors que dirigisquen a l'alumnat cap a comportaments desitjables.
Com a conseqüència, han de dissenyar-se situacions d'aprenentatge que permeten una partici pació activa de l'alumnat, possibilitant la interiorització dels valors com a referents de la vida
social i personal 'aquests.
No obstant això, la formació en valors a l'escola té una sèrie de barreres o condicionants que
caldria tindre en compte i salvar, com són:
•

El fet que els fonaments teòrics dels processos de formació en el terreny socioafectiu
s'han desenvolupat molt menys que els corresponents als processos formatius en el
terreny cognoscitiu. Existeixen, per tant, agafadors menys sòlids per als plantejaments
pedagògics de la formació en valors.
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•

El fet que, en la formació en valors, el paper del docent és clau, i en general els docents no han rebut una educació sistemàtica d'aquesta naturalesa; generalment, la
formació del professorat s'ha centrat a dotar-lo d'eines que li permeten explicar continguts de tipus conceptual o procedimental.

•

La formació en valors s'adquireix a conseqüència del que es pot exercitar i practicar.
Això significa que a l'interior de l'aula com de l'escola en tant institució, es visquen
quotidianament estils de relació interpersonal i de presa de decisions congruents amb
els propòsits perseguits.

•

La magnitud de les exigències socials que es plantegen a l'escola. Aquestes exigències
són en general massa ambicioses, es plantegen a vegades de manera abstracta i difícilment poden convertir-se en objectius avaluables.

•

L'escola no pot per si sola. L'escola ha de desenvolupar la seua capacitat d'estrényer
vincles amb entitats o institucions socialitzadores de la comunitat amb les quals és
possible fer-ho. Però també implica la necessitat que l'escola introduïsca sistemàticament el que ocorre en la societat com a objecte d'anàlisi i com a problema al qual con vé buscar-li solució col·lectivament.

6. LA SEGURETAT: UN VALOR EDUCATIU
Ara mateix, la immensa majoria d'alumnes i alumnes ixen al mercat de treball després d'acabar
la seua etapa escolar obligatòria sense haver sentit una sola paraula sobre seguretat i salut la boral i, són precisament ells, els més joves i vulnerables, els de menor formació, els primers
que s'enfrontaran amb situacions de risc en la seua incorporació al món del treball. Però no
sols això, sinó que també molts dels nostres futurs empresaris i empresàries, personal directiu
i tècnic d'empreses passaran pel sistema educatiu igualment sense haver adquirit de manera
natural consciència de la seguretat i salut com un valor a aconseguir.
En el currículum de l'ensenyament secundari obligatori trobem una sèrie d'àrees transversals
que contribueixen a l'assoliment de valors com la solidaritat, la llibertat, la tolerància, el res pecte al medi ambient, etc. No obstant això no trobem cap referència explícita a un nou valor
emergit del món laboral, en el qual acabaran els nostres joves, com és la seguretat i salut en el
treball. A penes es troba alguna referència en relació amb les normes de seguretat i salut en al gun bloc de continguts, bàsicament en assignatures de tecnologia.
La seguretat i salut laboral s'ha abordat sempre en la formació oficial de manera puntual, normalment en forma de campanyes informatives, pràcticament en totes les comunitats autònomes, com la que pot veure's en aquest vídeo de la Junta d'Andalusia, la qual és una de les campanyes pioneres al nostre país.
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D'altra banda, l'alumnat beu de l'entorn i si en aquest entorn no troba l'acció segura, poc podrà adquirir-la, repetir-la, fer-la seua, fixar-la i manifestar-la permanentment; tinguem en
compte que la mateixa dinàmica escolar genera una sèrie de situacions que poden provocar al teracions a la salut, tant del professorat com de l'alumnat. Quan aquest troba en l'entorn contravalors són també absorbits de la mateixa manera. Un contravalor pot ser un anunci televisiu
que potencie la inseguretat en conduir un automòbil o la imitació d'un model social insegur o
no saludable.
No obstant això, tampoc es tracta de crear una censura que impedisca que l'alumnat observe
la realitat del que els envolta sinó que es tracta d'oferir una visió crítica d'aqueixa realitat potenciant la seua capacitat de discerniment.
El concepte de salut ha d'abastar aquelles situacions quotidianes de la vida de les persones
que, pel temps en què es troben immerses en aquestes (hores lectives i d'estudi tant de pro fessors com d'alumnes) tenen un efecte ampli sobre la salut de les persones. Fins fa relativa ment pocs anys, el concepte de seguretat i salut s'aplicava únicament a professions que podrí em anomenar d'alt risc.
No obstant això, la dinàmica escolar genera una sèrie de situacions que provoquen alteracions
en la salut, tant física com psicològica, del professorat i de l'alumnat, com per exemple:
•

alteracions de la veu

•

problemes de visió

•

problemes de columna

•

problemes d'estrés laboral (síndrome de burnout o estar cremat) a causa de les exigències de la societat, escàs reconeixement personal, etc.

•

problemes d'ansietat derivats de la competitivitat i de l'estrés de la sobrecàrrega de
treball

•

altres de les pròpies que poden localitzar-se en tallers, laboratoris, etc.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT MCV-210301. p. 6

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L’INVASSAT – Transversalització de la seguretat i salut en el treball
en la formació primària, secundària i de batxillerat

7. LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL COM A MATÈRIA TRANSVERSAL EN
L'ENSENYAMENT OFICIAL
L'ensenyament transversal en matèria de seguretat i salut laboral ha de configurar-se en l'actu al currículum educatiu, a través d'uns temes formatius que responen a una problemàtica social
molt concreta com és l'alta sinistralitat laboral del nostre mercat de treball, fruit en gran part
d'una absència generalitzada de valors preventius en aquest.
Ara bé, la formació en seguretat i salut com un valor a través de la transversalitat pot haver de
salvar una barrera important si aqueix valor no té el seu espai o ratificació en la societat actual
i, més concretament, en el mateix centre escolar com pot formar un mestre o mestra en el va lor de la seguretat i salut laboral quan no es viu aquest valor en el quefer diari del mateix collegi i en el dels mateixos ensenyants com a persones treballadores?
Afortunadament, actualment comencem a jugar amb una mica d'avantatge perquè, són molts
els esforços que tots els agents implicats estan posant sobre la taula i és molta la implicació i
exigència de l'administració pública. Actualment no hi ha ningú que discutisca la necessitat
d'abordar i actuar en matèria de prevenció de riscos laborals per a reduir els inassumibles índexs de sinistralitat laboral i per a millorar les condicions de treball en el món laboral.
En definitiva, comencem a estar en condicions de salvar la contradicció entre els valors de seguretat i salut que des del plantejament transversal s'intenta promoure en els nostres joves i
els valors de la societat de la qual l'escola forma part. En cas contrari, correríem el risc que
alumnes i alumnes processaren aqueixa informació contradictòria i aprengueren a viure en
aqueixa dualitat, és a dir, separant la seguretat i salut en l'àmbit de l'escola de la seguretat i salut en l'àmbit de la societat i del treball.
La transversalitat té unes característiques pròpies, a saber:
•

el seu propi caràcter transversal decideix el fet que aquestes matèries no apareguen
associades a alguna àrea de coneixement, sinó a totes elles;

•

la indubtable rellevància social de les qüestions o problemes que les integren;

•

la ineludible càrrega valorativa, que el seu tractament comporta.

Els ensenyaments transversals impregnen el currículum establit en les diferents àrees, fins al
punt que manca de sentit que el professorat es plantege si està desenvolupant una àrea deter minada o un tema transversal concret.
 MIRA EN EL PORTAL INVASSAT.GVA.ES

Centre de Documentació > Escola de prevenció

La integració de la transversalitat en matèria de seguretat i salut en el treball en el currículum
de l'ensenyament primari, secundària i batxillerat ha d'aconseguir-se segons els principis:
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•

no poden quedar en el mer paper de les intencions;

•

no han de quedar com un tractament opcional per cap dels docents;

•

no es pot, de cap manera, pretendre que els temes transversals es convertisquen en
noves matèries curriculars amb un espai, un temps i una seqüenciació;

•

en conseqüència, han d'organitzar-se les àrees de coneixement entorn de nuclis d'in terés sociomoral i, en concret, entorn de la seguretat i salut laboral com a matèria
transversal.

En definitiva, això suposa combinar coneixements propis de diverses àrees de coneixement
amb elements quotidians vinculats al món de la seguretat i salut en el treball.
Com a conseqüència, ja que l'ensenyament transversal en matèria de seguretat i salut en el
treball ha d'impregnar tota l'acció educativa, aquesta constitueix una responsabilitat de tota la
comunitat educativa i, molt especialment, de l'equip docent. Per tant, aquest ensenyament
transversal ha d’estar present en el projecte educatiu del centre, en el projecte curricular
d'etapa, en les programacions d'àrea i en les programacions d'aula.

Es recomana la lectura per a consulta dels documents publicats per l'Institut Nacional de Segu retat i Salut en el Treball: La seguretat i salut en el treball com a matèria d'ensenyament transversal: guia per al professorat d'ensenyament primari (2008) i La seguretat i salut en el treball
com a matèria d'ensenyament transversal : guia per al professorat d'ensenyament secundari
(2002). En tots dos documents es recullen de forma àmplia propostes interessants d'activitats
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT MCV-210301. p. 8

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L’INVASSAT – Transversalització de la seguretat i salut en el treball
en la formació primària, secundària i de batxillerat

d'ensenyament de la seguretat i salut en el treball de manera transversal, tant en l'ensenya ment primari com en la secundària.

8. LA SALUT EN EL TREBALL I A L'ESCOLA
L'objectiu que es pretén és que l'ensenyament en salut laboral de manera transversal servisca
a l'alumnat perquè es prepare i s’esforce a viure la salut com un valor social i perquè siga cons cient del problema que constitueix la pèrdua de la salut, tant en la seua vida quotidiana com
en la seua incorporació al món laboral, a causa d'accidents laborals o malalties professionals.

Concepte de salut
L'OMS defineix en 1946 la salut com “l'estat de benestar físic, mental i social
complet” i no merament l'absència de malaltia o malaltia.

Concepte legal d'accident
de treball
Tota lesió corporal que el treballador
patisca amb ocasió o a conseqüència
del treball que executa per compte
d'altri.
Des del punt de vista preventiu: es tracta
d'un succés anormal, no volgut ni desitjat,
que es presenta de manera brusca o
violenta i inesperada, encara que
normalment és evitable, causant lesió a les
persones

Concepte legal de malaltia
professional
Aquella malaltia contreta a
conseqüència del treball executat per
compte d'altri, en les activitats
especificades en el quadre de
malalties professionals i que és
provocada per l'acció d'elements o
substàncies que en aquest quadre
s'indiquen per a tota malaltia
professional.

TANT ELS ACCIDENTS DE TREBALL COM LES MALALTIES
PROFESSIONALS SÓN UN SENYAL DE FRACÀS DES DEL PUNT
DE VISTA PREVENTIU
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La millora de la salut de les persones pot veure's des de tres punts de vista:
•

Preventiu: en el món laboral es posa l'accent en les mesures preventives (“prevenen
accidents i malalties professionals”).

•

Promoció de la salut: es fonamenta a capacitar a les persones o col·lectius perquè adquirisquen hàbits de vida saludables. Això ha donat lloc al concepte d'educació per a
la salut.

•

Tractament: quan s'intenta recobrar la salut perduda.

Educació per a la salut
És tota aquella combinació
d'experiències d'aprenentatge
planificades i destinades a facilitar
els canvis voluntaris de
comportament saludables.
En definitiva és una combinació d'activitats
d'informació i educació que porta a una
situació en la qual la persona desitge estar
sana, sàpia com aconseguir la salut, faça el
que puga individual i col·lectivament per a
mantindre la salut i busque ajuda quan ho
necessite.

Ha de fer èmfasi en els avantatges
dels comportaments saludables

Hàbits i estils de vida
saludables
 Vacunar-se a temps
 Alimentar-se de manera saludable
 No fumar
 No beure
 Poder dir no a les drogues
 Tindre moments d'oci
 Augmentar l'autoestima
 Fomentar l'harmonia en les relacions amb
els altres
 La seguretat és el primer, en la llar, en el
lloc de treball, a l'escola, en l'automòbil,
en l'oci, etc. Molts problemes greus de
seguretat són fàcilment evitables seguint
normes senzilles de seguretat

Els mètodes per a l'ensenyament de la salut tant en l'ensenyament primari com en la secundària han de:
•

proveir un aprenentatge actiu;

•

reforçar els valors individuals i grupals;

•

promoure el desenvolupament d'habilitats, sobretot socials;

•

anar dirigits també cap a les influències socials i dels mitjans de comunicació de masses.
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Les persones adolescents solen donar més importància a la informació obtinguda en el seu
grup que a aquella que ve de dalt. L'alumnat ha de fer seua l'activitat d'aprenentatge i el per sonal educador ha de representar el paper de facilitador d'aquest aprenentatge, utilitzant mè todes participatius.

AQUESTS MÈTODES HAN D'INCIDIR EN LA
RESPONSABILITAT, L'AUTOESTIMA I LA
PRESA DE DECISIONS I HAN DE FACILITAR
LA PRÀCTICA DE LES HABILITATS APRESES

9. EL CONTEXT SOCIAL DE LA SALUT LABORAL: LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ
Els principals objectius a aconseguir en aquest apartat són:
•

conéixer l'àmbit en què es mou la seguretat i la salut laboral;

•

entendre la gestió de la prevenció com una eina encaminada a millorar la seguretat i
salut laboral i les condicions de treball;

•

utilitzar la classe com a univers en el qual es gestione la prevenció de riscos.

9.1. Aspectes generals
En el món del treball el nivell de salut laboral es
mesura pel nombre d'accidents de treball i malalties professionals patits per una organització o
empresa.

Accidents de treball

+

Malalties professionals

=

SINISTRALITAT LABORAL
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Un dels índexs que es pren com a referència per a mesurar la sinistralitat laboral és el denomi nat índex d'incidència (II) que relaciona accidents de treball amb treballadors exposats:
NÚM. ACCIDENTS

I.I.= ----------------------- x 100.000
NÚM. TREBALLADORS

Espanya té un dels índexs d'incidència d'accidents
de treball més elevats, comparat amb el nostre entorn europeu. Però és que, a més, es produeixen
accidents infantils amb característiques similars als
accidents laborals.

AIXÒ VE A DEMOSTRAR QUE AL NOSTRE
PAÍS EXISTEIX UN CLAR PROBLEMA
EDUCACIONAL-PREVENTIU

Es té tendència a pensar que les situacions de risc només es donen en altres països, en cultures
diferents que considerem menys desenvolupades. En la pàgina següent podem comprovar,
amb fotografies recollides en la nostra Comunitat, com el problema també ens afecta, i en
bona manera.
Algunes dades de sinistralitat per accident de treball amb baixa en jornada de treball en la Comunitat Valenciana són:
•

Accidents totals amb baixa en jornada de treball l'any 2020. En 2020 es van produir
un total de 42.924 accidents amb baixa en jornada de treball, amb el següent desglos sament per sectors:

•

Accidents greus en 2020. Els accidents greus van ser 369 casos. Amb un índex d'incidència II= 20,1 (20,1 accidents greus per cada 100.000 treballadors).
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•

Accidents mortals en el 2020. Els accidents mortals van ser 56, amb un índex d'incidència II= 3,1. El 39,3% dels casos van ser patologies no traumàtiques (accidents cardiovasculars), el 8,9% van ser accidents associats al trànsit i el 51,8% restant van ser accidents traumàtics.

Independentment de la classe d'accident que patisca
un treballador o treballadora, aquest suposa un cost
humà i econòmic. Que repercuteix, a més d'en la mateixa persona accidentada, en la família d’ella i en
l'empresa. Però és que a més també hi ha un cost social:
•

costos sanitaris.

•

costes de pensions, incapacitats laborals…

•

separació del mercat laboral de persones treballadores vàlides i qualificades...

Alguns estudis recents apunten al fet que el cost econòmic que representen els accidents de treball i malalties professionals suposa al voltant del 3% del PIB
dels països del nostre entorn.

A què es deu aquest
problema?
Principalment al context social
en el qual es desemboliquen
les persones treballadores i
les empreses: el risc és una
cosa que s'entén com a
consubstancial a l'activitat.
Vivim en una societat que
afavoreix aquestes actituds.
Així, tenim programes televisius
que contribueixen a aquesta
cultura del risc i actituds
“esportives” que desafien el perill o
que conviden a ell...

9.2. La gestió preventiva
Un esquema bàsic de gestió en una empresa es regeix segons el següent esquema:
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1. Es fixen uns objectius anuals
(productius, de vendes, de qualitat…)
2. L'empresa es dota amb recursos
i amb una organització per a la
consecució d'aquests objectius.
3. En finalitzar l'any es mesuren els
resultats obtinguts.
4. Es comparen aquests resultats
amb l'objectiu previst a aconseguir.
5. S'actua en conseqüència.
Una cosa semblant podríem pensar que ocorre quan els objectius que es planteja l'empresa
són preventius:

No obstant això, en el segon cas no sembla seguir-se fidelment aquest esquema d'actuació.
L'anomalia es produeix perquè l'esforç en termes de cost empresarial no sedueix les empreses
per a aconseguir uns objectius preventius (que no productius) i, com les creences són les que
són (ho veurem en els següents apartats), no s'actua en el sentit de dotar dels recursos neces saris per a aconseguir els objectius preventius.
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9.3. El context social: els accidents domèstics i d'oci
Els fets no desitjats (FND) són una constant en la nostra vida. Els FND constitueixen un gran
conjunt d'elements que ens esdevenen quotidianament i que per descomptat no són desitjats
(suspenem un examen, hem de repetir una tasca, perdem les claus…). Dins d'aquest conjunt hi
ha un subconjunt de FND conformat pels accidents de tota mena, de trànsit, de la llar, d'oci i
de treball.

Figura 2: Els accidents, Fets No Desitjats (FND) (CASTEJÓN VILELLA, 2017, p. 9)

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT MCV-210301. p. 17

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L’INVASSAT – Transversalització de la seguretat i salut en el treball
en la formació primària, secundària i de batxillerat

Segons l'informe Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (DAO) 2011, publicat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat l'any 2013, últim del qual es disposa de dades,
2.576.601 persones van patir a Espanya un accident domèstic o d'oci. A conseqüència de les lesions patides, més de 600 persones van morir i 102.291 van haver de ser hospitalitzades du rant un temps mitjà de 12,06 dies. La meitat dels individus hospitalitzats a causa de l'accident
van ser intervinguts quirúrgicament. Això significa que quasi el cinc per cent de la població es panyola va patir un accident domèstic o d'oci l'any 2011 i que això va afectar el 10,4 per cent de les
llars espanyoles (INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, 2013).

Hem comprovat que no podem subestimar la magnitud dels accidents anomenats domèstics i
d'oci. Ara bé, malgrat això, ens trobem amb les següents dades, sens dubte significatives i clari ficadores de la situació real, extrets del mateix informe.

Figura 3: Causes subjectives dels accidents segons activitat que estava realitzant. 2011 (INSTITUTO NACIONAL DEL
CONSUMO, 2013, p. 95).

El 85,4 % dels accidentats opinen que
l'accident els va ocórrer bé per distracció o
distracció, bé per atzar o bé per imprudència/
temeritat
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A partir de les dades anteriors, les conseqüències que extrauen les persones accidentades són
les que es recullen en la següent taula, també extretes del mateix informe:

Figura 4: Tipus de conseqüències extretes en funció de l'existència de seqüeles derivades de l'accident (INSTITUTO
NACIONAL DEL CONSUMO, 2013, p. 137).

El 41,8 % de les persones accidentades no
trau cap conseqüència dels accidents
domèstics i d'oci patits
Només el 58,2 % ha tret alguna conseqüència

En definitiva, les persones, en l'àmbit individual i privat, pensem que els accidents ocorren bà sicament per descuits o temeritats nostres o bé per atzar (mala sort) i és clar, amb aquestes
creences, poc podem fer a aquest nivell des del punt de vista preventiu ( ja que m'ha passat
aprendré perquè no em torne a passar una cosa semblant).

9.4. El context social: les creences
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És a partir de la nostra experiència individual en els accidents domèstics i d'oci com forgem les
nostres creences sobre per què ocorren els accidents. Ara bé, i els accidents de treball?
Els accidents de treball tenen una característica que els diferencia dels accidents domèstics i
d'oci i és que ocorren sempre en un context social com és el d'un centre de treball d'una deter minada empresa. Si apliquem les nostres idees, forjades en un context individual i privat, a un
context social, molt sovint les conclusions a les quals hem arribat són errònies i ens porten a
adoptar mesures que no contribueixen a resoldre el problema. Per a aconseguir una prevenció
d'accidents de treball i malalties professionals hem d'ajustar les nostres idees a les causes reals
dels accidents de treball.
Per a això, primer hem de preguntar-nos què n’opinen les persones treballadores, els empresaris i les empresàries, la ciutadania en general i les persones expertes.

Què opinen les persones treballadores?
Per a contestar a aquesta pregunta consultem la VI Enquesta Nacional de Condicions de Treball
publicada per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO [INSHT], 2017), de la qual obtenim uns resultats molt interessants. Des de 2005 es manté estable el percentatge de treballadors que assenyalen que la seua
seguretat o salut estan exposades a riscos en el treball. Aquest percentatge és del 35%. No
obstant això, la percepció del risc no és homogènia per ocupació, com pot veure's en la se güent gràfica:

Figura 5: Percepció d'estar exposat a riscos laborals segons ocupació i sexe. (INSHT, 2017, p. 36)
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D'altra banda, la II Enquesta Andalusa de Condicions de Treball (INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES [IAPRL], 2012) aporta dades interessants sobre l'opinió subjectiva dels treballadors quant a les causes dels accidents de treball:

Figura 6: Causes dels riscos percebuts (IAPRL, 2012, p. 68)

El 36,3 % de les persones treballadores considera que
les distraccions o descuits són les principals causes
dels accidents de treball
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Què opina l'empresariat?
Per a contestar a aquesta pregunta consultem l'Enquesta Nacional de la Gestió de la Seguretat
i Salut en les Empreses ENGE 2009 publicada per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball (INSHT, 2011), de la qual obtenim uns resultats també molt interessants.

Figura 7: Factors que marquen l'estratègia de negoci de l'empresa (INSHT, 2011, p. 90)

La gestió de la prevenció de riscos i la seua
millora ocupa el seté lloc en les prioritats de
negoci empresarial, assenyalada en només un
3,8 % dels centres de treball
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Figura 8: Principals causes dels accidents (INSHT, 2011, p. 104)

El 56,4 % d'empresaris i empresàries atribueixen
a les distraccions, descuits, distraccions i falta
d'atenció com les principals causes dels
accidents
Sembla lògic pensar que per a aqueix 56,4 %
d'empresaris i empresàries bastaria que els
treballadors prestaren més atenció en la seua tasca
perquè no succeïren els accidents

NO SEMBLA AQUESTA DADA PRECISAMENT UN
SÍMPTOMA DE CULTURA PREVENTIVA
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Què opina la ciutadania en general?
El més habitual: l'excés de confiança, la mala sort i l'error humà.
Excés de confiança

Confiança: esperança
ferma que es té
d'alguna cosa o d'algú
L'excés de confiança no
és més que la
conseqüència reiterada
en l'incompliment de les
normes de seguretat
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La mala sort

L'error humà
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Què opinen les persones expertes?
Actualment està estesa i acceptada la teoria del catedràtic emèrit en les universitats de Manchester i Leicester James Reason, també coneguda com la teoria del formatge emmental, segons la qual en el trajecte entre un perill potencial i la materialització d'aquest (l'accident),
existeixen en les organitzacions una sèrie de pantalles protectores que aporten l'alta direcció,
les direccions, els projectistes, els càrrecs de planificació i supervisió, els mateixos operadors o
persones treballadores i les proteccions pròpies dels sistemes productius.
En aquestes pantalles protectores poden existir errors (tant actius com latents) de manera que
només la coincidència en el temps d'aquests en les diferents pantalles originaria l'accident, tal
com pot apreciar-se en les següents figures:

Figura 9: Model de James Reason (CASTEJÓN VILELLA, 2017, p. 68)

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT MCV-210301. p. 26

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L’INVASSAT – Transversalització de la seguretat i salut en el treball
en la formació primària, secundària i de batxillerat

Figura 10: Model epidemiològic de Reason (INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (Madrid), 2016, p. 24)

Els erros que poden existir en algunes de les pantalles de protecció poden ser tant actius com
latents:
•

Errors actius: el seu efecte es percep de manera immediata. Per exemple: descendir a
un recinte confinat, com pot ser per exemple un pou de registre, quan l'equip de me sura de contaminants indica perill.

•

Errors latents: el seu efecte no es nota immediatament. Per exemple: no disposar
d'equip per al mesurament de contaminants en els treballs de revisió de recinte confi nat; no mantindre adequadament l'equip de mesurament; no utilitzar l'equip de mesura de contaminants; no disposar d'un protocol de rescat en cas necessari.

Una manera de classificar els incompliments normatius és la que es recull en aquest quadre
(CASTEJÓN VILELLA, 2017, p. 68):
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CONCLUSIÓ

Els accidents de treball són fenòmens
causats per errors comesos per moltes
persones, però que solen produir danys a la
salut en una o molt poques persones
Com a conseqüència, no podem aplicar les
conclusions de la nostra experiència
individual en un context social com és el
treball

9.5. Aspectes legals
Des del punt de vista normatiu hi ha dues lleis superiors a les quals cal atendre:
•

La Constitució Espanyola, que en l’article 40.2 estableix que “els poders públics […]
vetlaran per la seguretat i higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral mitjançant la limitació de la jornada laboral,
les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.”
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•

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, és el text normatiu en el qual s'emmarquen totes les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses. Aquesta és posteriorment desenvolupada des del punt de vista més tècnic, a través de reials decrets que regulen aspectes concrets com la seguretat o la senyalització
dels llocs de treball, seguretat i salut en la utilització de pantalles de visualització de
dades, en la manipulació manual de càrregues, en la utilització d'equips de treball, utilització d'equips de protecció individual, riscos per exposició a agents químics, biolò gics, amiant, soroll, etc. La Llei de prevenció de riscos laborals estableix un nou paradigma de la seguretat i salut en el treball que es fonamenta en els següents pilars:
•

la gestió integrada de la prevenció en les empreses.

•

la planificació de la prevenció.

•

la formació i informació dels treballadors i les treballadores en matèria preventiva.

•

la participació equilibrada dels treballadors i treballadores en aquesta matèria.

Les Administracions amb competències en matèria de seguretat i salut laboral són l'Administració laboral i l'Administració sanitària.
L'Administració laboral (el ministeri i la conselleria amb competències en matèria de treball, en
l'àmbit nacional i autonòmic respectivament) disposa d'òrgans cientificotècnics d'assessorament:
•

l' Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST)

•

a la Comunitat Valenciana l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)

•

en altres Comunitats autònomes els homòlegs instituts regionals com per exemple
l'Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals (OSALAN) o l'Institut Gallec de Seguretat i
Salut Laboral (ISSGA).

Tots aquests Instituts tenen com a principal finalitat l'assistència i l’assessorament tècnic en
matèria de seguretat i salut laboral a empreses, organitzacions i ciutadania.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), creat per la Llei 2/2004, de 28
de maig, de la Generalitat, és un organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració
de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.
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Les principals funcions del INVASSAT són:
a) seguiment de les actuacions preventives que realitzen les empreses;
b) analitzar i investigar les causes i factors determinants dels riscos laborals, accidents de
treball i malalties laborals;
c) conéixer, tractar i elaborar els informes i dades estadístiques sobre sinistralitat laboral
i condicions de treball;
d) desenvolupar el sistema de vigilància epidemiològica per a investigar les malalties laborals i l'impacte de les condicions de treball en la salut dels treballadors;
e) elaborar, promoure i desenvolupar programes d'investigació, desenvolupament i innovació sobre mètodes i tècniques de prevenció de riscos laborals;
f)

prestar assessorament tècnic per a l'elaboració o reforma de la normativa en matèria
de seguretat i salut en el treball;

g) programar, organitzar i desenvolupar activitats informatives, formatives i divulgatives
en matèries de prevenció de riscos laborals;
h) prestar assessorament tècnic a empreses i treballadors;
i)

col·laborar i cooperar amb altres administracions públiques, entitats públiques i priva des, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses, que perseguisquen
els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la se guretat i salut en el treball.

10. QUI ENS POT AJUDAR
A més de l'Administració laboral i sanitària i els seus instituts nacional i regionals, podem recol zar-nos en els serveis de prevenció que naixen a l'empara de l'LPRL i que assessoren i assistei xen a empreses i persones treballadores, a més de realitzar activitats preventives com ara: ava-
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luació de riscos, planificació de l'activitat preventiva, formació, informació i vigilància de la salut dels treballadors i treballadores, entre altres.
Els centres docents públics no universitaris tenen un servei de prevenció propi que s'integra en
l’INVASSAT i que exerceix, dins de les seues funcions, com a servei de prevenció no sols per al
sector docent sinó que també per al sector d'Administració pública i justícia.
 MIRA EN EL PORTAL INVASSAT.GVA.ES

Enllaços d'Interés >Altres organismes oficials de seguretat i salut laboral

Agència europea de seguretat i salut en el treball (EU-OSHA)
Creada per la Unió Europea, per a servir a les necessitats d'informació dels ciutadans europeus
interessats en la matèria. La seua missió consisteix a dotar Europa amb un entorn de treball
més segur, saludable i productiu. Per a això actua en quatre àmbits:
•

Campanyes: per a sensibilitzar i difondre informacions sobre la importància de la salut
i seguretat de les persones treballadores.

•

Prevenció: dissenyar i crear instruments pràctics per a empreses micro, petites i mitjanes, per a ajudar-los a avaluar els riscos en el lloc de treball, difondre els coneixements
i bones pràctiques en matèria de seguretat i salut tant en el seu àmbit com
més enllà.

•

Associació: col·laborar amb els governs, organitzacions patronals i sindicals, els organismes i xarxes de la Unió
Europea i també amb les empreses
privades. La seua veu es veu amplificada per la xarxa de seguretat i salut en el treball representada per centres de referència
especialitzats en tots els Estats membres de la Unió Europea, els països de l'Associació
Europea de Lliure Comerç i els països candidats i potencials candidats.

•

Investigació: identificar i avaluar els riscos nous i emergents en el treball, així com la
integració de la seguretat i salut en el treball en altres àmbits com l'educació, la salut
pública i la investigació.
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En el seu portal en la Xarxa (https://osha.europa.eu) hi ha molta informació sobre polítiques
públiques per a l’SST, campanyes de conscienciació, normativa, eines i recursos, dades… Interessant és el seu web Napo, que ofereix de manera amena i senzilla, mitjançant pel·lícules
d'animació, mesures preventives associades als diferents riscos amb què podem trobar-nos en
el nostre lloc de treball. També la secció Visualització de dades del portal, per a fer-se una idea
de la transcendència econòmica i social que té per a la nostra societat treballar pel benestar la boral.
L'EU-OSHA, com se la coneix per European Union-Occupational Safety and Health Agency, és la
responsable d’OSHWiki, una enciclopèdia col·laborativa sobre SST. En 2021 l'Agència va presentar el seu tesaurus multilingüe de terminologia de seguretat i salut en el treball.

Organització Internacional del treball (OIT)
L'Organització Internacional del Treball (OIT) és l'única agència de les Nacions Unides els man dants de les quals són representants de governs, ocupadors/es i treballadors/es. L’OIT està
consagrada a promoure la justícia social i els drets humans i laborals reconeguts en l'àmbit in ternacional, prosseguint la seua missió fundadora: la pau laboral és essencial per a la prosperitat. En l'actualitat l’OIT afavoreix la creació de treball decent i les condicions laborals i econòmiques que permeten a persones treballadores i a ocupadors la seua participació en la pau du radora, la prosperitat i el progrés.
La missió de la OIT es concreta a:
•

promoure i complir les normes i els
principis i drets fonamentals en el treball;

•

crear majors oportunitats perquè dones i homes puguen tindre ocupacions
i ingressos dignes;

•

millorar la cobertura i l'eficàcia d'una seguretat social per a tots;

•

enfortir el tripartisme i el diàleg social.

I els seus objectius:
•

fomentar els drets laborals;

•

ampliar les oportunitats d'accedir a una ocupació decent;

•

millorar la protecció social i enfortir el diàleg en abordar temes relacionats amb el treball.
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La web de l’OIT (https://www.ilo.org) és de visita imprescindible, especialment la secció Salut i
seguretat en el treball. També la base de dades de la OIT sobre agències, institucions i organitzacions de SST INTEROSH; i LEGOSH, el sistema d'informació legislativa mundial sobre la matèria.
L'enciclopèdia de salut i seguretat en el treball de la
OIT és una de les principals obres de referència en la
prevenció de riscos laborals. La primera edició de
l'Enciclopèdia es remunta a 1930 i des de llavors s'ha
actualitzat permanentment. Cobreix tots els camps
del coneixement i de les activitats relacionades amb
el benestar en el treball i és un bon recurs per a introduir-nos en aquest àmbit. L'edició en cas tellà de l'Enciclopèdia està a càrrec de l’INSST. Allí es diu: "El nou lloc web de l'Enciclopèdia és
una plataforma global de coneixements d'avantguarda per a l'intercanvi d'informació i bones
pràctiques en matèria de seguretat i salut en el treball (SST). Aquesta obra multidisciplinària
d'informació i coneixements en línia presenta a l'usuari general una visió panoràmica de la ma tèria. Els materials de l'Enciclopèdia han sigut escrits i recopilats per investigadors i experts de
primera categoria. És la font de referència més completa sobre el tema i una de les publicacions més importants i respectades de l’OIT." Resulta també d'interés entrar en el lloc web Encyclopaedia of Occupational Health & Safety, de la OIT. És la seu oficial de l'Enciclopèdia.

Actualment el volum de recursos informatius relacionats amb la seguretat i salut en el treball
accessibles en la web és vastíssim. Ens limitarem en aquest curs a mostrar aquells recursos
més útils que podem trobar en els portals web de l’INSST i de l’INVASSAT. No obstant això, podem trobar també abundant informació i documentació en qualsevol dels instituts regionals,
així com en els llocs de l’OIT i de l'Agència Europea de la Seguretat i Salut en el Treball , que resultarà útil en la tasca de transversalització.

10.1. El portal de l’INVASSAT en la Xarxa
La presència del INVASSAT en l'espai-Xarxa se substancia en el portal invassat.gva.es i en els perfils de
l'Institut en diverses xarxes socials. A través d'aqueixos canals s'ofereix accés a diferents serveis de tramitació administrativa, formació, informació i difusió
de la cultura preventiva. Pel que fa al tema d'aquest
manual cal destacar entre aqueixa oferta aquestes
seccions:
•

Formació. Una de les funcions de l’INVASSAT
és proporcionar formació gratuïta al ciutadà en matèria seguretat i salut laboral. La
formació oferida s'estructura en cursos, jornades, seminaris i altres activitats
orientades tant a professionals experts com a persones interessades a iniciar-se en la
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prevenció de riscos laborals. El campus virtual dóna accés a cursos en línia dirigits a
persones l'activitat laboral de les quals es desenvolupa a la Comunitat Valenciana.
•

Estadístiques. Permet accedir a la informació estadística que sobre accidents i
malalties professionals en la nostra
Comunitat elabora l'Institut de
manera permanent.

•

Observatori i estudis. Recull un nombre important de treballs d'anàlisis i
informes de situació sobre la sinistralitat laboral a les comarques valencianes.

•

Publicacions. La labor editorial de l’INVASSAT s'orienta a la difusió dels treballs de recerca i avaluació de la situació de la SST i de socialització de la cultura preventiva produïts pel personal
tècnic d'aquesta organització. De la
mateixa manera, els instruments de
planificació i rendició de comptes que
són elaborats i actualitzats periòdicament. Especialment interessant és el
Manual bàsic de seguretat i salut en el
treball que recorre al llarg dels seus 20
volums els diferents aspectes de la
prevenció de riscos en el treball.

•

Centre de documentació. En aquesta secció es troben diferents serveis d'informació
d'interés. La Biblioteca digital de PRL dóna accés a nombroses publicacions electròniques d'accés lliure a través d'Internet sobre els diferents àmbits d'especialització de la
SST. Documents sobre qüestions generals de la gestió del benestar laboral, seguretat,
higiene industrial, medicina del treball, ergonomia i psicosociologia. També sobre sectors d'activitat específics (construcció, educació, sanitat, seguretat i emergències, hostaleria…) i sobre qüestions relatives a la salut de grups de població laboral concrets.
L'Escola de prevenció enllaça amb recursos específics per al seu ús en els diferents nivells formatius, disponibles lliurement en la web. S'accedeix també des d'aquesta secció a revistes especialitzades, vídeos, fotografies, guies i recomanacions, serveis d'alerta documental...
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10.2. El portal de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
(INSST)
El lloc web de l’INSST (https://www.insst.es) és referència obligada. En el seu web podràs trobar moltíssims recursos sobre l’SST. En la seua secció Documentació es disposa de publicacions
periòdiques, bases de dades, eines de mesurament, cartells i vídeos, material didàctic i tècnic,
textos legals… Un espai especialment útil és Notes Tècniques de Prevenció, imprescindible.
També la secció que dóna accés a les publicacions periòdiques de l'Institut, d'interés especial
per a les matèries objecte d'aquest manual. Singularment Erga Primària Transversal, dirigida al
professorat de l'ensenyament primari, i Erga Formació Professional, orientada a l'FP per a
“desenvolupar en els alumnes actituds positives enfront de la prevenció dels riscos laborals.”

En Materials docents es troben eines pedagògiques per al professorat responsable d'aquestes
matèries. D'igual forma en Textos per a la formació. També en la secció Documentació del portal del INSST trobarem material divulgatiu (fullets, cartells, vídeos, campanyes...), molt recomanable en les tasques de conscienciació de l'alumnat.
Una altra secció d'interés és l'Observatori Estatal de Condicions de Treball. Ací podem trobar
abundants dades sobre sinistralitat, indicadors evolutius, estudis tècnics i podrem accedir a
molts altres enllaços relacionats amb la seguretat i salut laboral.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT MCV-210301. p. 35

MANUALS DEL CAMPUS VIRTUAL DE L’INVASSAT – Transversalització de la seguretat i salut en el treball
en la formació primària, secundària i de batxillerat

11. LES MESURES D'EMERGÈNCIA I PLANS D'AUTOPROTECCIÓ EN CENTRES
EDUCATIUS
El centre escolar ha de servir com a àmbit d'actuació preventiva i els plans d'emergència i evacuació o plans d'autoprotecció poden ser l'exemple perfecte per a desenvolupar també la pre venció en l'àmbit escolar.

La LPRL estableix en el seu article 20 que:
“l'empresari haurà d'analitzar les possibles
situacions d'emergència i adoptar les
mesures necessàries en matèria de primers
auxilis, lluita contra incendi i evacuació dels
treballadors, designant per a això al personal
encarregat de posar en pràctica aquestes
mesures i comprovant periòdicament el seu
correcte funcionament”

Els alumnes han de familiaritzar-se amb el pla d'autoprotecció del centre. Aquest document
permet:
•

preveure una emergència abans que ocórrega;

•

previndre l'emergència, disposant dels mitjans materials i humans adequats;

•

actuar davant l'emergència si aquesta ocorre.

11.1. Marc legislatiu
En matèria de mesures d'emergència i plans d'autoprotecció en els centres educatius no universitaris l'escenari legal va patir un canvi amb la publicació en novembre de 1995 de la Llei de
prevenció de riscos laborals i la publicació en 2007 del Reial decret 393/2007, pel qual s'aprova
la Norma Bàsica d'Autoprotecció (d'ara en avant NBA). De manera que podem parlar d'una situació anterior a la publicació d'aquestes normes legals i una altra posterior o actual.
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L'Ordre de 31 de gener de 1995 obligava tots els centres d'ensenyament no universitari a disposar d'un pla d'autoprotecció amb unes característiques i contingut definit.
La publicació de l'LPRL el novembre de 1995 obliga de manera general a les empreses (aquest
concepte aconsegueix als centres d'ensenyament), segons indica en l’article 20, a l'establiment
i implantació de mesures d'emergència.
Posteriorment en 2007, amb la publicació de l'NBA, estableix (annex I) d'una banda un catàleg
de centres de treball (“perillosos”) que han de disposar, no de les mesures d'emergència a les
quals es refereix l'LPRL, sinó que han de disposar i implantar un pla d’autoprotecció amb un
contingut mínim proposat en aquesta NBA. Dins d'aqueixos centres catalogats es troben els
centres d'ensenyament que reuneixen unes certes característiques.
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En definitiva, amb la publicació de la NBA, aquells centres escolars especialment destinats a
persones amb alguna mena de discapacitat o a altres persones que no puguen realitzar una
evacuació pels seus propis mitjans o qualsevol establiment d'ús docent sempre que dispose
una altura d'evacuació igual o superior a 28 metres, o d'una ocupació igual o superior a 2000
persones, han de disposar i implantar un pla d'autoprotecció. Aquest precepte és matisat pos teriorment a escala autonòmica per mitjà del Decret 32/2014, del Consell, pel qual s'aprova el
catàleg d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana i es regula el registre autonòmic de
plans d'autoprotecció. En l'annex es cataloga com a activitat de risc “aquells establiments d'ús
docent especialment destinats a persones que no puguen realitzar una evacuació pels seus
propis mitjans com: persones discapacitades físiques o psíquiques (centres d'educació especial) i xiquets menors de 3 anys (escoles d'ensenyament infantil de primer cicle)”.
Fruit del canvi
normatiu anterior a escala
estatal, és la
publicació de
l'Ordre
27/2012, de
18 de juny, de
la Conselleria
d'Educació,
Formació
i
Ocupació, sobre Plans de
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Protecció o Mesures d'Emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Va lenciana.
L'ordre té per objecte regular els procediments i actuacions destinades a la protecció de la co munitat educativa mitjançant l'elaboració dels plans d'autoprotecció i el compliment de les
mesures d'emergència.
Especial transcendència tenen els capítols II (Dels Plans d'Autoprotecció), III (Mesures d'Emer gència) i IV (Realització de simulacres i revisió de les instal·lacions).
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11.2. Model de mesures d'emergència
Els objectius del model de mesures d'emergència desenvolupat per als centres educatius són:
•

complir el que s'estableix en l'article
12.2 de l'Ordre 27/2012: “La Conselleria competent en matèria d'educació
posarà a la disposició dels esmentats
centres, a través del seu portal web,
una Guia de Mesures d'Emergència i
Evacuació en centres docents...”;

•

facilitar als centres educatius l'elaboració i implantació de les Mesures
d'Emergència a les quals es refereix el
mencionat article 12 de l'Ordre.

Per a facilitar la comprensió del model, es va
elaborar també una guia, posada així mateix a
la disposició dels centres educatius a través
del portal web de la Conselleria, que té per
objecte aclarir els conceptes i ítems que recull
el model i que han de ser emplenats pel centre per a la correcta confecció del document i
la seua posterior implantació.
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L'estructura formal del model consta de quatre parts clarament diferenciades:
•

Document de Mesures d'Emergència (pròpiament dit), on bàsicament s'estableixen
quins seran les actuacions a dur a terme en cas d'emergència. Es compon dels següents apartats:
◦ identificació del centre;
◦ identificació de les figures que actuaran en cas d'emergència;
◦ actuació en cas d'emergència;
◦ implantació de
d'emergència;

les

mesures

◦ manteniment de les mesures
d'emergència.
•

Annex I amb les següents instruccions
operatives:
◦ IOP1: responsabilitats en una
emergència i consignes d'actuació.
◦ IOP2: procediment general d'evacuació.
◦ IOP3: instruccions bàsiques en primera intervenció.
◦ IOP4: instruccions generals per a l'alumnat.
◦ IOP5: instruccions generals per al personal.
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•

Annex II amb les següents fitxes de
suport :
◦ fitxa 1: directori de telèfons
d'emergència;
◦ fitxa 2: model d'avís per a ajudes
externes;
◦ fitxa 3: planificació de necessitats
formatives;
◦ fitxa 4: informe de valoració de si mulacre;
◦ fitxa 5: característiques de l'establiment;
◦ fitxa 6: dispositius d'alarma.

•

Annex III: plànols
◦ plànol d'emplaçament;
◦ plànols per planta (d'evacuació i
situació d'equips d'extinció).
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