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PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

RISC / DEFICIÈNCIA

6 - Risc d'accidents in itinere

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

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373964
· 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

E840373965
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)

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

ContínuaAlta

E840373966
RECOMANACIONS GENERALS DE SEGURETAT A L'OFICINA

1. Cal que els treballadors/es disposin de la informació específica  dels riscos 
sobre les eines i equips dels que han de fer ús: fotocopiadors, guillotines, 
màquines de plastificar, enquadernadores, grapadores, etc...

2. Garantir el bon estat de funcionament de les eines i equips de l'oficina, 
especialment les eines manuals amb risc de tall o punxada com: (estisores, 
cúters, grapadores, guillotines, etc que no s'utilitzen eines defectuoses o 
malmeses pel seu ús.

3. Vetllar per tal que  la compra i subministrament de material d'oficina d'ús per 
als treballadors compleixen les següents recomanacions:

a- Que disposen de marcatge CE

c- Que el seu ús és limita a les recomanacions del fabricant 

d- Informar i vetllar per a que els treballadors verifiquin periòdicament que els 
equips i eines mantenen la seva eficàcia i que no s'han eliminat ni deteriorat 
els elements de seguretat amb el que es comercialitzen.
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaModerada

E840373966
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORAL S

Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, la direcció del centre ha de 
registrar l'entrega de la següent documentació.

1- Registre d'entrega al personal PAS i Docent de la Informació sobre els 
riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la fitxa de riscos del lloc de 
treball . El podeu descarrega de la intranet del departament: 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPers
onal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball

2- Registre d'entrega de la informació escrita o verbal sobre les actuacions i 
recomanacions en cas d'emergència del centre.

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

4- Informació sobre els protocols, que es poden trobar a la intranet i a l'ATRI:

       a) Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de 
situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions
a la feina.
       b) Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de 
situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de 
la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
       c) Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència 
envers treballadors dependents del Departament d’Educació que presten 
serveis centres docents, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les 
seves  funcions, i de danys als béns de l’Administració.

5. INSTRUCCIONS BÀSIQUES DEL PLA D'EMERGÈNCIA I /O PLA 
D'AUTOPROTECCIÓ EN ELS CENTRES DECRET 30/2015, de 3 de març, pel 
qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures 
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d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

RISC / DEFICIÈNCIA

1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS

Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb p rocessos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, e tc)

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaAlta

E840373967
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 
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

E840373967

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

Transport manual de càrregues (caixes, taules, cadi res, etc.)

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373968
RECOMANACIONS GENERALS:

1- Aplicar mètodes d’educació postural per evitar lesions musculars i 
esquelètiques.

2- Planificar prèviament les activitats que requereixin la manipulació de volums 
importants de càrregues o de mobiliaris, per tal que es faci amb un nombre 
adequat de treballadors.

3- Utilitzar carretons manuals o similars per al transport de caixes, arxius, etc.

4- En les activitats de transport, muntatge i desmuntatge d'equips, mobiliaris, 
etc avaluar el pes, dimensions, punts d'aferrament i estabilitat dels objectes a 
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manipular abans d'iniciar a manipular-los. 

5- Limitar la manipulació de càrregues a un pes màxim de 25 quilograms si el 
treballador no té cap limitació i sempre i quan no és manipuli per damunt de la 
cintura, per a la manipulació a alçades superior, el pes serà inferior.

RISC / DEFICIÈNCIA

1780 - EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT

Empènyer o estirar càrregues manualment

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaModerada

E840373969
RECOMANACIONS GENERALS:

1-Disposar de mitjans mecànics de transport i elevació de càrregues, (carretó). 

2- Donar les instruccions als treballadors i vetllar per tal que facin ús d'aquests 
mitjans quan s'hagin de manipular càrregues pesades o de difícil subjecció.

3- Planificar les tasques puntuals de manipulació de nombroses càrregues, 
com per exemple a final de curs on cal moure mobiliari, ordenar arxius, 
biblioteca, etc, per tal que hagi un nombre adequar de treballadors i per tal que 
la manipulació de les càrregues de més de 25 quilograms, voluminoses o amb 
manca de bons aferraments, es faci amb més d'un treballador.

4- Limitar l'assignació d'activitats que impliquin la manipulació de càrregues a 
treballadores embarassades o treballadors amb limitacions per problemes de 
salut acreditada o que tinguin una adaptació de lloc de treball.

RISC / DEFICIÈNCIA

1790 - POSTURES FORÇADES

Risc de lesions per postures forçades
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373970
RECOMANACIONS GENERALS:

- Adopteu mètodes d’educació postural per evitar lesions musculars i 
esquelètiques.

- Alterneu entre ambdós mans i braços les activitats d'obertura i tancament 
diària de les persianes i portes, per reduir les posicions forçades i la freqüència 
d'exposició a moviment repetitius.

- Habiliteu dins de les possibilitats organitzatives espais d'accés a les finestres 
per a l'obertura i tancament d'aquestes i evitar així postures  forçades.

- Vetlleu pel manteniment preventiu de les finestres o comuniqueu al 
responsable del centre de treball les finestres que requereixin manteniment per 
garantir que l'obertura i el tancament es fa de forma correcta i sense necessitat 
de grans esforços.

- Vetlleu pel manteniment preventiu dels panys de les portes, o comuniqueu al 
responsable del centre de treball les portes que ho requereixin per evitar 
dificultats en les obertures.

- Eviteu adoptar postures forçades o inadequades en el lloc d'atenció al públic. 
Alterneu les posicions d'assentat i dempeus. 
  

RISC / DEFICIÈNCIA

1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT

Esforç muscular mantingut
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373971
RECOMANACIONS GENERALS:

Introduïu com a hàbit en el vostre treball, les recomanacions i la informació 
facilitada a inici de curs per la direcció del centre, elaborada pel servei de 
Prevenció de riscos laborals, on entre d'altre indiquen:

1- Flexionar les cames per agafar el pes.
2- Mantenir l’esquena recta i lleugerament inclinada cap endavant.
3- Contreure la musculatura abdominal i glútia per estabilitzar la pelvis.
4- La millor zona de manipulació és la que es troba a l’alçada dels colzes.
5- Carregeu el pes ben a prop del cos.
6- Disposeu d’un base de suport àmplia, per això cal que disposeu els peus
separats i un d’ells lleugerament avançat.
7- Recordeu que empènyer és millor que estirar.
8-Treballeu aprofitant la gravetat.

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

E840373972

RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRES SIÓ 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.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373972
RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBL IC 
DURANT LES TUTORIES:

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

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.

RISC / DEFICIÈNCIA

1790 - POSTURES FORÇADES

Postures forçades

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaModerada

E840373973
RECOMANACIONS GENERALS:

1- Dissenyar el lloc de treball de tal manera que s’evitin els girs i les 
inclinacions frontals i laterals del tronc.

2-Subministrar una taula i una cadira que s’adaptin a l’alçada del treballador/a. 

3-Mantenir  la  porta  i/o  finestres  tancades  en  els  moments  de  més  
afluència  d’alumnat  als passadissos i/o al pati, per tal d’evitar el desconfort 
acústic. 

4-Obrir periòdicament finestres i/o portes per assegurar una bona qualitat de 
l’aire a l’interior del lloc de treball. 
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5-Garantir que l'espai pot assegurar unes condicions ambientals de 
temperatura  entre els 22ºC  ±  3  a l’hivern i de 24,5ºC ± 2,5 a l’estiu. La 
humitat relativa ha d’oscil·lar entre el 40% i 65%.  

RISC / DEFICIÈNCIA
1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS
Violència verbal en atenció telefònica

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373974
RECOMANACIONS GENERALS:

- Comuniqueu als responsables de l'equip directiu, qualsevol incident o 
agressió verbal que pugeu patir durant les atencions telefòniques. 

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

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaAlta

E840373975
RECOMANACIONS GENERALS:

1. La direcció del centre vetllarà per tal que qualsevol activitat de 
manteniment, reparació del centre, s'adeqüi al que disposa la 
Instrucció per a la realització d’activitats potencialment perilloses en els 
centres de treball del Departament d’Ensenyament, IN/AP/01/2015, la 
direcció del centre vetllarà la seva aplicació per la qual cosa, queda 
prohibida, en termes generals, la realització de les següents activitats 
considerades com a potencialment perilloses fins que es realitzi una 
avaluació que garanteixi el control dels riscos i s’elaborin els informes 
corresponents, per part dels tècnics de prevenció de riscos laborals del 
Departament d’Ensenyament: 
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- Treballs en alçada consistents en treballs de neteja i/o 
manteniment de les instal·lacions, altres elements i equips que 
requereixin l’accés a les cobertes i/o teulades. 
- Treballs en espais confinats (dipòsits i magatzems de 
combustibles (pèl·let etc),  espais amb sistema d’extinció 
automàtica d’incendis amb gasos extintors, espais mal 
ventilats, etc). 
- Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris .

2. La realització de les següents activitats considerades com a 
potencialment perilloses presenten riscos rellevants que poden 
comportar perills per al personal treballador. Aquestes activitats 
només les podran realitzar el personal treballador entrenat i 
informat específicament i sempre que formin part de les tasques 
atribuïdes al seu lloc de treball. Aquestes activitats s’hauran de dur a 
terme seguint les instruccions que es detallen en les instruccions 
tècniques corresponents: 

- Treballs en alçada amb la utilització d’escales manuals
(vegeu IT/01/2015)
- Treballs amb desbrossadora (vegeu IT/02/2015). 
- Treballs amb equips elèctrics (vegeu IT/03/2015). 
- Treballs de manteniment de les instal·lacions (vegeu 
IT/04/2015).
- Treballs amb pintures, adhesius industrials i dissolvents
(vegeu IT/05/2015). 
- Treballs relacionats amb l’accés de vehicles de motor al 
recinte escolar (vegeu IT/06/2015).
- Treballs relacionats amb la supervisió de la descàrrega de 
combustible al centre de treball
   (vegeu IT/07/2015)

11/11/2019Data impressió:43 / 276 



Proposta de Planificació de les mesures preventives , d'eliminació, control i reducció
Data realització de l'avaluació

11/10/2019

Avaluació de riscos laborals - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
Codi Avaluació

PRIORITAT
DATES

PREVISTA REALITZACIÓ
PERSONA / UNITAT RESPONSABLEMESURES PREVENTIVES PRESSUPOST

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaModerada

E840373975
RECOMANACIONS GENERALS.

Assegurar l'existència d'un procediments/protocols d'actuació en cas de 
conflictes i sistemes de comunicació per tal que la comunicació de l'incident de 
qualsevol usuari amb el subaltern/a permeti l'actuació immediata d'altres 
persones responsables del centre per neutralitzar l'incident.

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 caig uda o sense) al mateix nivell

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373976
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.
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RISC / DEFICIÈNCIA

1820 - ESFORÇ FÍSIC GENERAL

Realització de tasques d'encuadernació

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373977
RECOMANACIONS GENERALS:

- Apliqueu mètodes d’educació postural per evitar lesions musculars i 
esquelètiques, posició asseguda, disposició de l'equip d'enquadernació sobre 
una taula estable, amb superfície suficient per treballar adequadament.

- Empreu l'enquadernadora d'acord amb les recomanacions del fabricant, per 
evitar sobre esforços o cops contra objectes en el cas de foradar més fulls dels 
permesos per l'equip.

- Compagineu les activitats d'enquadernar amb d'altres de les pròpies del 
vostre lloc, per limitar el temps d'exposició a moviment repetitius.

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

E840373978
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

E840373978
RECOMANACIONS GENERALS PER L`ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:

1- Cal  disposar 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 informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització 
dels equips de treball 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

20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dóna lloc a un contacte indirecte amb l’electricitat. FACTOR F11 -
Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).

Fallada a la instal·lació elèctrica.
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaAlta

E840373979
RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LAC IONS 
ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:

1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les 
instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i 
manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, 
manteniment i reparació de les instal·lacions. 

2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes 
de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani 
les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses 
autoritzades. 

3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no 
generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà 
a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor 
solució.

RISC / DEFICIÈNCIA

80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.

Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre 
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320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaBaixa

E840373980

RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:

Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En 
cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la 
necessitat als responsables del centre

RISC / DEFICIÈNCIA

1420 - DESVIACIÓ D72 - Empènyer o estirar un objecte. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra 
un objecte immòbil.
Sobre esforços al obrir o tancar portes

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373981
RECOMANACIONS GENERALS:

1- Vetlleu i comuniqueu a la direcció del centre les portes i finestres que
requereixin de reparacions o manteniments, per garantir la seva obertura i
tancament sense necessitat de realitzar sobre esforços.

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
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060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaModerada

E840373982
RECOMANACIONS GENERALS:

Per a les activitats d'obertura i tancament del centre educatiu per part dels 
subalterns o d'altres treballadors autoritzats, es recomana que establiu un 
protocol de comunicació ràpida amb altres col·lectius per poder demanar ajut 
en cas d’encaraments i agressions.

- Informar i facilitar les instruccions necessàries als treballadors als qui se'ls 
encomani aquestes funcions.

RISC / DEFICIÈNCIA

1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una 
caiguda.
Caiguda d'una escala de mà

320 - PERSONAL
TREBALLADOR

ContínuaModerada

E840373983
RECOMANACIONS GENERALS:

Cal emprar les escales manuals, seguint les recomanacions de la instrucció 
tècnica, "Treballs en alçada amb la utilització d’escales manuals IT/01/2015", 
consultable a la intranet del Departament a l'espai de prevenció de riscos 
laborals. 
http://educacio.gencat.cat/documents//IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLa
borals/Instruccio_escales_manuals.pdf

Recordeu entre d'altres incorporar les següents recomanacions: 

1- Abans d’utilitzar una escala manual heu d'avaluar el tipus de treball que cal 
fer i estudiar la conveniència de fer servir una escala manual o un altre tipus de 
mitjà. 

2- Per als treballs que impliquin fer esforços i usar les dues mans, treballs a la 
intempèrie en condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat reduïda o 
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altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans, com ara bastides, 
plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc. 

3- Quan s’hagi d’accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar 
una escala fixa. Les escales manuals estan indicades per als treballs de curta 
durada. 

4- Les escales de mà han de sobresortir el forjat o l'extrem superior d'accés en 
almenys un metre.

5- Les escales han de disposar de suport topalls antilliscants de seguretat en 
superior. els extrems inferiors. 

6- Les escales de fusta no poden estar pintades i es recomanable substituir-les 
per metàl·liques. En cas de conservar-ne cal revisar la seva resistència abans 
d'utilitzar-la, com per exemple les zones de nusos, que els esglaons romanguin 
ben encaixats als puntals, etc..

- No utilitzeu les escales manuals en posició horitzontal perquè serveixin de 
ponts, passarel·les o plataformes. Tampoc s’han d’utilitzar com a suports de 
bastides. 
- No usar les escales de mà per fer treballs a una altura superior als 5 metres i 
tampoc de construcció improvisada. 
- Les escales manuals s’han d’utilitzar d’acord amb el manual d’instruccions del 
fabricant i per a les finalitats per a les quals han estat fabricades. 
- Aquells treballs, que s’han de fer a més de 3,5 metres d’altura des del punt 
d’operació al terra i que requereixen moviments o esforços perillosos per a 
l’estabilitat del treballador o treballadora, només s’han de fer si es disposa d’un 
equip de protecció individual anticaiguda (arnés de seguretat, etc.) o s’adopten 
altres mesures de protecció alternatives. 
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RISC / DEFICIÈNCIA

1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS)

Intervenció de petits accidents de l'alumnat

060 - RESPONSABLE DEL
CENTRE DE TREBALL

ContínuaBaixa

E840373984
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

E840373985

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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