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RISC / DEFICIÈNCIA

6 - Risc d'accidents in itinere

Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373986
· S’ ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.

· Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la
pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament
d'Educació: Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/
Prevenció de riscos en desplaçaments.

RISC / DEFICIÈNCIA

16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)

Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:

· Situacions d'assetjament sexual.

· Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.

· Agressions físiques, psicològiques, injuries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de
feina).
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373987
Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol 
relacionat amb la situació que heu patit:

· Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució
de situacions d’assetjament sexual

· Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució
de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres
discriminacions a la feina

· Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de
violència envers treballadors dependents del Departament
d’Educació

Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.

També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de 
Riscos Laborals dels Serveis Territorials

RISC / DEFICIÈNCIA

17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)

Manca d'informació dels riscos del lloc de treball
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

Anual28/04/2020Baixa

E840373988
Anualment, coincidin amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la 
següent documentació.

-Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha 
riscos del lloc de treball 
Serveis al Personal / Prevenció de Riscos Laborals / Llocs de treball: 
riscos i prevenció 

-Actuació bàsica d'emergència del centre

-Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que 
s'aprova cada inici de curs.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373988
A l'entrega de l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva,  la direcció del 
centre, pel mitja que consideri oportú, haurà d'informar a tot el personal del 
centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures 
preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats. 
(art. 14, 15, 16 i 18 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de 
Riscos Laborals.)

RISC / DEFICIÈNCIA

1270 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de 
lesió conegut del grup 30 però no esmentat anteriorment.

Distribució del mobiliari: manteniment de les vies de pas
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaAlta

E840373989
RECOMANACIONS GENERALS DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL:

1. Facilitar les instruccions necessàries  per tal que el professorat distribueixi
les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i
ensopegades, garantint passadissos ben traçats d'amplades mínimes de 0,60
cm i una sortida principal de l'aula, taller o laboratori de com a mínim 0,80 cm.
2. Vetllar per tal que els docents mantenen les aules, tallers i laboratoris i tot el
material i eines inclosos en aquestes disposats de forma ben organitzada per
assegurar uns passos i accessos segurs.
3. Facilitar les instruccions i vetllar per al seu compliment per garantir que tots
els espais docents del centre es mantenen al finalitzar les activitats en un
correcte estat d'ordre i neteja per mantenir les zones de pas lliures d'objectes.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaMolt baixa

E840373989
RECOMANACIONS GENERALS PEL MANTENIMENT DE LE VIES DE PAS:

1- Disposeu les indicacions necessàries per mantenir a les aules unes zones
de pas d'amplada mínima de 80 cm les de pas habitual i 60 cm les de pas
circumstancial o poc freqüentades. Es important que al finalitzar la classes i
abans de la sortida dels alumnes es reorganitzi l'aula amb la configuració
espacial indicada.

2- Garantiu que al finalitzar la classe tot el material emprat s'ha desat
correctament al seu lloc per evitar emmagatzematges en zones de pas de
l'aula.

3-Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats sota de les taules
o al costat d'aquestes, que puguin causar caigudes al mateix nivell, o qualsevol
altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les
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zones de pas.

RISC / DEFICIÈNCIA

1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS

Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc)

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaAlta

E840373990
RECOMANACIONS GENERALS DAVANT EPISODI D'INFECCIONS:

Davant un episodi infecto contagiós localitzat en el centre, prèvia consulta i 
assessorament a l'autoritat Sanitaria Local i si s'escau a l metge/ssa del Treball 
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials

1- Informar sobre els riscos biològics existents als diversos col·lectius de
treballadors potencialment exposats.

2- Vetllar per la implementació al centre de les recomanacions publicades pel
Departament de Salut "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la
llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties
transmissibles".

3- Seguir les recomanacions sobre salut escolar que s'informen als documents
de gestió dels centres que edita i publica anualment el Departament a través
de la intranet.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373990

RECOMANACIONS GENERALS VACUNES:

Seguir les recomanacions de l’apèndix 9, taula 1 de la guia tècnica d'exposició 
a agents biològics que desenvolupa el RD664/1997, de 12 de maig, on disposa 
les següents vacunacions d'acord a les diferents tipologies de personal:

1- Triple vírica (Xarampió, Rubèola, Parotiditis). Personal docent.

2- Tètanus: treballadors no immunitzats que siguin susceptibles de patir ferides
freqüentment

RISC / DEFICIÈNCIA

1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES

Desplaçament de càrregues al centre: transport de bossa i desplaçament de materials (llibres, etc.).
Manipulació i transport de caixes, materials d'aula, taules, cadires, etc.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373991
RECOMANACIONS GENERALS MANIPULACIÓ CÀRREGUES PEL 
CENTRE:

- Aplicar mètodes de manipulació de càrregues per evitar les lesions múscul-
esquelètiques.

- Seguir les recomanacion contingudes en les fitxes informatives del  lloc de
treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament
d'Ensenyament:
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPers
onal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball

- Utilitzar mitjans mecànics tipus carretó manual quan s’hagi d’efectuar
desplaçaments de materials (llibres, etc.). Aixecar les càrregues entre dues
persones o reduir el pes de les càrregues manipulades.

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373991
RECOMANACIONS DE SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE 
CÀRREGUES PELS TREBALLADORS/ES:

1- Eviteu realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials
manualment. Utilitzeu en la manipulació útils adequats que evitin el contacte
directe de les mans amb els objectes (utilitzar elements de subjecció amb
superfície rugosa o antilliscant correctament fixats a l'objecte o material i
agafar-lo a través d'aquests elements).

2. Per a càrregues de gran volum que poden provocar caigudes o cops, o amb
manca d'aferraments que faciliten la subjecció, heu d'emprar preferentment
carretons per al transport de càrregues, o les heu de manipular-les entre dos
treballadors.

3- Les càrregues de més de 25 kilograms de pes o voluminoses o amb
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dificultats per al seu maneig, les heu de manipular amb més d'un treballador.

4- Eviteu el transport de càrregues per les escales, especialment si aquestes
son de més de 5 quilograms o voluminoses o amb dificultats per a una bona
subjecció.

5- Damunt d'escales manuals o tamborets eviteu manipular càrregues de més
de 5 quilograms.

6- Planifiqueu les tasques per ser realitzades amb mitjans i persones suficients
per evitar el risc de caiguda a diferent nivell de persones o d'objectes
despresos.

7. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material de l'aula, dels tallers i
laboratoris, es realitza en els llocs habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la
presència de material depositat en les zones de pas.

8. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes
l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries.

9.No sobrecarregueu els armaris i prestatgeries per damunt de la zona
específicament habilitada a aquesta funció, per evitar la caiguda del material ,
o la vostra caiguda mentre el manipuleu.

10. Verifiqueu abans d'emmagatzemar el material en armaris o prestatgeries,
que aquests, estan correctament lligats a parets o sostres i no presenten risc
de bolcat.
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RISC / DEFICIÈNCIA

1890 - EXIGENCIES PSICOLÒGIQUES
Un 70% manifesta que sempre, gairebé sempre o sovin t la feina li suposa aprendre coses noves, adaptar- se a noves situacions, prendre 
iniciatives, tenir bona memòria i ser creatiu.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840377945
Estudiar estratègies que fomentin i facilitin el treball cooperatiu i col·laboratiu 
interdisciplinari i que afavoreixin el compartir coneixements, recursos i 
experiències entre els docents del centre, per a un major desenvolupament de 
les competències requerides per a realitzar la tasca (habilitats i coneixements), 
millorant el diàleg i entesa entre companys, aprofitant el potencial i les 
aportacions de tots els membres del grup.

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840377945
Potenciar el treball en equip i la comunicació: En les diverses reunions 
d’equips docents i de claustre, reservar un espai per a la reflexió i debat 
pedagògic de la pròpia pràctica docent, afavorint el diàleg, la participació de tot 
el personal i el consens en la presa de decisions, valorant i respectant l’opinió 
de tothom (agrupament d’alumnes i distribució de grups-classe; 
desdoblaments de grups; distribució d’espais i aules; criteris per formar els 
equips docents; distribucions horàries i especialment de les tutories amb els 
alumnes; plantejaments metodològics com ara el treball per projectes; 
necessitats formatives; creació d’espais i entorns d’aprenentatge confortables i 
acollidors, revisió del funcionament de les normes de centre, rotació de feines i 
dels càrrecs intermedis, etc.). Reservar un espai físic on el personal docent 
pugui expressar els seus suggeriments i propostes per al debat.

RISC / DEFICIÈNCIA

2180 - CONTINGUT DEL TREBALL
Un 85% manifesta que sempre o sovint ha de mantenir  una atenció exclusivament per la feina entre alta i molt alta, havent d’atendre diverses 
tasques al mateix temps.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840377946
Estudiar la possibilitat d’alternar tasques de diferents nivells atencionals dins 
de l’aula. Per exemple, alternant l’ús d’estratègies docents dins de l’aula: 
classe magistral, debat, discussió en grup, activitats ensenyament 
aprenentatge, treball en grup, exposicions individuals i grupals…

RISC / DEFICIÈNCIA

2190 - SUPERVISIÓ-PARTICIPACIÓ
Un 71% manifesta que només rep informació, sense pa rticipar, sobre diversos aspectes relatius a la fei na (reestructuració o reorganització 
dels departaments, elaboració de normes de treball) .

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840377947
Revisar, analitzar els buits d’informació que es genera al centre relacionada 
amb la tasca docent i implementar mecanismes que, d’una banda fomentin la 
participació en la presa de decisions i, d’altra banda, millorin i optimitzin
la transmissió de les diverses informacions (valorar la possibilitat de penjar les 
actes de les reunions en una unitat de xarxa, analitzar quines informacions 
s’envien per correu electrònic, quines es poden deixar per escrit als diversos 
departaments, etc.).

RISC / DEFICIÈNCIA

1490 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F73 - Trauma psíquic.

Gestió de comportaments disruptius
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373992
RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE COMPORTAMENTS DISRUPTIUS :

1.- Es proposa al centre educatiu l'elaboració d'un procediment intern que 
permeti:  

*Que s’analitzi i s’observi el comportament de l'alumne per avaluar la situació
global d'aquest en la comissió d'atenció a la diversitat per coordinar la resposta
organitzativa, metodològica i curricular més adequada per a l'infant amb el
suport de l'equip d'assessorament pedagògic i/o centre de recursos per
l'alumnat amb trastorn de conducta i desenvolupament del Departament
d'Educació.

*Que avaluï els factors i els fets ocorreguts al centre educatiu immediatament
anteriors al comportament disruptor per tal d'identificar si és possible, pautes
de comportament distorsionadores i així disminuir les causes derivades de
l'entorn.

*Que designi un interlocutor per comunicar diàriament amb els pares o tutors
de l'alumne de l'estat emocional de les hores prèvies a l'estada al centre
educatiu.

2.- A partir de la casuística, valorar l'oferta formativa programada per 
Departament a l’enllaç: 
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_pre
vencio_riscos/prevencio_riscos_laborals/  o amb els Plans de formació de 
zona,  amb l'objectiu d'oferir als treballadors/es la millora de les seves 
competències i habilitats.

Els cursos que han estat oferts recentment han estat:
a) Gestió de l’estrès
b) Tècniques d'anàlisi comportamental i eines de contenció d'alumnes amb
comportament disruptius.
c)Benestar i salut docent
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3.- S’ha de millorar la coordinació de les diferents unitats del departament 
implicats en la identificació, avaluació, dictamen i establiment de mesures 
preventives en casos d'alumnes amb trastorns de conducta i verificar l’eficàcia 
de les mesures implementades.

4.- Cal incorporar-les, si s'escau, en els plans individualitzats.

5. Demanar l'assessorament a la inspecció educativa, als Serveis Educatius i
als centres amb més experiència per aprofitar la transferència de coneixement
en la gestió de casos similars.

6. Recollir de forma escrita les incidències, de forma que permetin avaluar i
ajudar a la pressa de decisions.

RISC / DEFICIÈNCIA

1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions 
(atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació
Tasques d'assessorament i suport

Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaModerada

E840373993
ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE

Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.

Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de 
violència envers treballadors dependents del Departament 

Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat 
educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:

1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte
directiu de centre per a la gestió dels conflictes

2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa

3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera
activar-lo

4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis
Territorials per si poden ser considerats accident laboral

RISC / DEFICIÈNCIA

1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les 
seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat.
RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaAlta

E840373994

RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O 
VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC

1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres
treballadors del centre, per demanar ajut en cas d’encaraments i agressions
per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.

2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els
treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.

3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció
clar per evitar tensions.

4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic,  per evitar errors,
confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de
conflicte.

5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi
antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions
de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat
d'altres treballadors del centre.

6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació
necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la
Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat
per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials
ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373994
RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 
DURANT LES TUTORIES:

1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del
treballador en els llocs d'atenció al públic.

2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona
d'espera del públic.

3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de
comportaments agressius dels usuaris.

4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència
d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos
difícils.

RISC / DEFICIÈNCIA

1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un 
objecte, resultat d'una caiguda.
DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL

Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373995
RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE 
PAS:

1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball,
(aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a
la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball
immediat, que requereixin l'actuació de la direcció.

2- Garantiu que les vies de pas a les aules on impartiu classe, o al laboratori o
taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar
la circulació.

3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no pengin o
estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones.

4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o
damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre’s
incontroladament.

5- Comuniqueu els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas,
per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu
l'àrea mentre no s'asseca o neteja.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373995
RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER 
LLISCAMENT:

1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de
neteja dels terres del centre de treball.

2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com
per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix
nivell.

3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes
alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant
l'ascensor.

RISC / DEFICIÈNCIA

1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o 
estrangulació.

SORPRESA REALITZANT ACTIVITATS DE LLEURE

Cops o caigudes mentre es participa en activitats de lleure
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373996
RECOMANACIONS GENERALS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITA TS DE 
LLEURE:

Disposar de la informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les 
tasques assignades al treballador.

Si es participa activament en l'activitat esportiva o extraescolar per part del 
personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la 
mateixa.

Durant les activitats fora del centre educatiu d'acompanyament i gestió dels 
grups, dins de les activitats programades, excursions, viatges finals de curs, 
viatges a la neu, etc, s'adequarà la participació del docent en les activitats 
d'acord amb el principis generals de precaució.

Es recomana adequar la participació en les activitats segons les capacitats 
físiques personals, els coneixements i habilitats per a la seva pràctica segura.. 
Exemple: per participar d'activitats d'esquí, es recomana participar sempre que 
es tinguin uns coneixements previs. 

RISC / DEFICIÈNCIA

30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dóna lloc a un contacte directe amb l’electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, 
recepció d’una descàrrega elèctrica al cos.

Risc elèctric
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373997
SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZAICÓ D'EQUIPS DE TREBALL I 
EINES:

1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de
treball subministrats pels fabricants.

2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels
equips de treball.

3- Abstenir-se de realitzat tasques de manipulació, reparacions i manteniment
de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació
s'ha de fica en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que
ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament
electrotècnic de Baixa Tensió

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaAlta

E840373997
RECOMANACIONS GENERALS PER L`ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:

1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del
centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on
s'ubiquen.

2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de
conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment.

3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat.
Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es
perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar
els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.

4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no
disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar
l’adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre
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disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball. 

5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels
equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el
registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les
cabines d’extracció del laboratori.

6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts
durant la utilització, manteniment dels equips de treball.

7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació
escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica
el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es
puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza
realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser
realitzades per personal autoritzat.

RISC / DEFICIÈNCIA

1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS)

Intervenció de petits accidents de l'alumnat
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373998
RECOMANANCIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:

1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar
utilitzant guants de protecció contra els riscs biològics.
2. Cal disposar d’aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.

RISC / DEFICIÈNCIA

19 - Risc per embaràs i lactància

Risc per l’embaràs en el lloc de treball

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373999

Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu 
en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres 
Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre  les mesures de protecció de 
l'embaràs segons els criteris de risc establerts.
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