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Què cal fer?

Accidents d’alumnes
o de professors/es
Instruccions de començament de curs.
Actuacions, tràmits i gestions en determinats
casos d’accidents o incidents

b)El director/a del centre avisarà dels fets
el delegat/da territorial d’Educació,
formalitzarà el comunicat de la possible lesió, si aquesta implica responsabilitat civil per part de l’Administració,
i traslladarà aquest comunicat a la
corredoria d’assegurances tan aviat
com sigui possible, elaborarà un informe detallat dels fets i de les circumstàncies que van envoltar l’accident
tenint en compte la versió donada pel
professor/a o per la persona al servei
de l’Administració encarregada de la
direcció, vigilància o custòdia de l’alumne/a accidentat, i les informacions
verbals o documentals de què pugui
disposar i haurà de trametre immediatament l’informe esmentat al
delegat/da territorial.

Suport legal
z Ordre de 13 de novembre de 1989
(DOGC 1225 de 29 de novembre)
z Ordre de 16 d’octubre de 1991
(DOGC 1510 de 25 d’octubre, que
modifica l’anterior)

També les referències legals següents:
z Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, pel qual s’aprova la Llei general de Seguretat Social.
z Llei 31/1995, de Prevenció de riscos
laborals.
z Reial Decret 375/2003, de 28 de
març de 2003; pel qual s’aprova el
reglament general del mutualisme
administratiu dels funcionaris públics.
z Ordre del 16 de desembre de 1987:
model per a la notificació d’accidents.

Actuacions

a)El professor/a que dirigeix o vigila
l’activitat escolar, extraescolar o
complementària en la qual es produeix el fet haurà d’atendre la situació amb els mitjans al seu abast i
haurà d’actuar amb la diligència
deguda, d’acord amb la normativa
vigent.

Un cop consultats el responsable de
Prevenció de Riscos i Salut Laboral de
la Delegació Territorial d’Educació i la
Inspecció Tècnica d’Educació sobre
com cal actuar en el cas d’accident o
situació greu d’un/a alumne/a, se’ns fa
saber que ho hem de fer amb prudència, trucar de seguida al metge i al servei d’ambulància, protegir amb una
manta o roba d’abric el nen/a
afectat/da i evitar que el moguin persones alienes al servei mèdic.
Cal insistir en el fet que el trasllat de
l’alumne/a accidentat s’ha de fer sempre pels serveis sanitaris corresponents
i mai per mitjans propis (cotxe particular), ja que no som metges i no tenim
els coneixements necessaris, de manera que una manipulació i trasllat
inapropiats de l’accidentat podria
agreujar el seu estat, a més de les responsabilitats que es poguessin derivar
d’aquestes actuacions.

c) Pel que fa a l’Administració, el delegat/da territorial farà que l’òrgan competent prengui les mesures adients de
protecció de l’alumne/a accidentat i
n’assabenti els pares, mares, tutors
legals, o les persones perjudicades (tercers) per tal de reclamar en via administrativa.
A més, en el termini de cinc dies haurà
de traslladar la reclamació i els documents presentats pels perjudicats a la
Secretaria General del Departament
d’Educació a la corredoria d’assegurances i a l’assegurança escolar.
Immediatament haurà d’informar la
Junta de Personal de l’inici de l’expedient de reclamació, la tramitació del
qual haurà de tenir un seguiment de
l’òrgan pertinent de l’Administració,
que el resoldrà en un màxim de tres
mesos, notificarà la resolució al reclamant i a la Junta de Personal i tramita-

rà l’abonament de la indemnització
corresponent.
d) Els pares/mares/ tutors legals presentaran un escrit de reclamació adreçat al
conseller/a d’Educació davant el delegat/da territorial, adjuntant el document acreditatiu del seu dret, i el detall
sobre l’estimació del perjudici ocasionat.
En el cas d’accident caldran també la
fotocòpia del llibre de família o del
document judicial de la representació
legal del menor, el certificat mèdic de
lesions, la justificació i avaluació de
les despeses originades o que es
puguin originar, i qualsevol altra documentació pertinent.

Normes a seguir en el cas
d’accident laboral/accident
de servei
L’accident de treball dels treballadors/es que depenen de la Seguretat
Social rep el nom d’accident laboral i els
dels treballadors/es que depenen de
MUFACE, accident de servei. El nom és
diferent però el concepte és el mateix.
Concepte
S’entén per accident de treball qualsevol lesió corporal que el treballador/a
pateixi amb ocasió o a conseqüència del
treball que executi per compte aliè.
Accidents que tenen la consideració d’accidents de treball
a)Els que pateix el treballador/a en anar
o tornar del lloc de treball pel trajecte
habitual (In itinere).
b)Els que pateix el treballador/a amb
ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de càrrecs electes de
caràcter sindical.
c)En els desplaçaments que el treballador/a faci fora del centre de treball,
acomplint les ordres dels seus superiors (In mision).
d)Els ocorreguts amb ocasió o com a
conseqüència de les tasques que, encara que siguin altres distintes a la seva
categoria professional, executi el treballador/a en compliment de les ordres
de l’empresari o espontàniament en
interès del bon funcionament de l’empresa.
e)Els ocorreguts en actes de salvament i

en altres de naturalesa anàloga, quan
uns i altres tinguin connexió amb el
treball.

jutge pugui procedir a fer l’aixecament
del cadàver.
En casos com:

f)Les malalties no tipificades que contregui el treballador/a amb motiu de la
realització del seu treball, sempre que
es provi que la malaltia va tenir per
causa exclusiva la seva execució.
g)Les malalties o defectes patits amb
anterioritat pel treballador/a, que s’agreugin com a conseqüència de la lesió
constitutiva de l’accident.
h)Les conseqüències de l’accident que
resultin modificades en la seva natura,
duració, gravetat o finalització, per
malalties intercurrents que constitueixin complicacions derivades del procés patològic determinat per l’accident mateix, o tinguin el seu origen en
afeccions adquirides en el nou medi
en què es trobi el pacient per a la seva
curació.

z

z

Accident greu o molt greu
Accident que afecti a més de 4 treballadors/es

S’ha de comunicar dins de les primeres
24 hores següents a l’accident.
En casos com:
z

Accident lleu

z

Accident sense baixa
S’han de comunicar abans de 48 hores.

Què hem de fer en el cas
d’accident de treball?
Personal adscrit a la seguretat social

Es presuposarà, si no es demostra el
contrari, que són constitutives d’accident
de treball les lesions que pateixi el treballador/a durant el temps i en el lloc de
treball.

( Personal que està sotmès al règim de
la Seguretat Social, no pas aquell que
dins del règim de MUFACE opta per les
prestacions de la Seguretat Social )

Accidents que no
tenen la consideració
d’accident de treball

1. Demanar el volant d’assistència mèdica per accedir a la Mútua
al
centre/delegació territorial més proper
sempre que es pugui.

a)Els deguts a força major estranya al
treball, entenent-se per aquesta la que
sigui de tal natura que no guardi cap
relació amb el treball que s’executava
en succeir l’accident. En cap cas seran
considerats com a tal la insolació, el
llamp i altres fenòmens anàlegs de la
natura.
b)Els que siguin deguts a dol o a imprudència temerària del treballador/a accidentat.

Notificació d’accident
Quan s’ha produït un accident laboral,
el director/a el comunicarà al delegat/da
territorial mitjançant el Full d’accident
de treball.
Encara que l’accident no comporti
baixa, el director o la directora té l’obligació de notificar-ho a la delegació territorial.
Quan es tracti de cas de mort, s’ha de
trametre immediatament per tal que el

Els directors i directores han de tenir
l’imprès al seu centre.
L’imprès de Comunicat d’accident
laboral es troba a l’annex 12 de les
Instruccions d’inici de curs 2005-2006.
Si és molt urgent, el volant es pot lliurar més tard. L’emplenarà el director/a
i el lliurarà a la persona accidentada.
2.Anar al centre assistencial de la Mútua
o centre concertat més proper, sempre
que sigui possible. Lliurar el volant
d’assistència.
3.Si, per la urgència, no fos possible
anar directament a la Mútua o centre
concertat, anar primer al centre assistencial més proper i després continuar amb la Mútua o centre concertat.
4.Comunicar-ho a la Secció de Personal
de la Delegació Territorial o al Servei
de Personal en el cas de treballadors i
treballadores de Serveis Centrals.

5.Fer arribar la baixa laboral al més aviat
possible. Els serveis mèdics de la
Mútua estan facultats per fer-la.
6.Seguir les instruccions del servei
mèdic de la Mútua o centre concertat.
7.Lliurar l’alta a la
Secció o Servei de
Personal
segons
correspongui.
La mútua d’accidents laborals concertada amb el
Departament d’Educació és, per a totes
les delegacions territorials
excepte
Lleida, ASEPEYO.
Per a la Delegació de
Lleida, la mútua és
MUPA.

Personal
muface

adscrit

a

1.Que l’empresa faci
un informe d’accident de servei.
2. Que el metge faci
constar que ha estat
accident de servei
en el paper de baixa
o, en el seu defecte,
en un altre document.
3. Comunicar-ho a la
Secció de Personal
de la Delegació
Territorial o al Servei
de Personal en el cas
de treballadors o treballadores de Serveis
Centrals, tant si hi ha
baixa com si no.
4. Que s’arxivin tant
l’informe de l’empresa/centre com el
del metge a l’expedient que els funcionaris tenen a les
delegacions territorials.
En qualsevol cas
els directors i directores dels centres

disposen d’un protocol d’avaluació de
riscos, amb una fitxa que cal omplir
si es produeix algun incident o accident.
El personal adscrit a MUFACE, en

el cas d’accident de servei, pot tenir
dret a una jubilació anticipada més
ben retribuïda per incapacitat permanent i a una indemnització en el cas de
seqüeles (d’acord amb un barem establert).

Butlleta d’afiliació a USTEC ·STES
DADES PERSONALS
Nom i cognoms__________________________________________________________________________________

 

  


Data de naixement

NIF

Adreça_____________________________________________________________________________Codi postal

Localitat________________________________________________________________Comarca_____________________________________





Telèfons

Adreça electrònica__________________________________________________________________

DADES PROFESSIONALS
Centre de treball_________________________________________Localitat__________________________________



   

Situació: definitiva

provisional o expecta.dest.

Col·lectiu: inf/prim.

eso

ptfp

secund.



pràctiques

 
   
atur

priv.

labor

univ

interinatge o subst.
adults

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
Titular de la llibreta o CC (nom i cog.)_________________________________________________________________
Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC·STES a nom meu.
C.C.C.

   

USTEC·STEs

Localitat, data i signatura___________________________________________________________________________

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45 Internet: http://www.sindicat.net
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net

tarragona@sindicat.net

