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Temes de prevenció de riscos a l’escola

Introducció. Vers una escola 
segura i saludable

Jordi Longás

Un accident és tot succés eventual, involuntari o anòmal, independentment de 
la seva gravetat, que comporta un dany físic o psíquic, com a conseqüència d’una 
falta de prevenció o defecte de seguretat (Organització Mundial de la Salut). Se-
gons la mateixa font, els accidents o danys no intencionats es troben entre les 10 
primeres causes de defunció en la majoria dels països occidentals. A la Unió Euro-
pea els accidents són la quarta causa de mort en el total de la població i la primera 
en menors de 35 anys. Darrere dels accidents, a més de l’impacte que suposen les 
morts prematures i les discapacitats, cal considerar tant els importants costos eco-
nòmics derivats de l’atenció sanitària (hospitalària, tractaments, rehabilitació…) i 
de les indemnitzacions per seqüeles com els costos socials i emocionals associats a 
cada accident. Quan els afectats són menors, l’afectació comprèn també, a més de 
la pèrdua de jornades escolars, les possibles baixes laborals dels pares.

Enfront d’aquesta realitat, i específicament la que afecta a l’escola com a con-
text de treball per a docents i alumnes, fa 10 anys que, amb el suport de Cata-
lana Occident, Fundació Jesús Serra, Gassiot Assegurances, Prevenció Risc SL, 
Asepeyo i Societat de Prevenció Asepeyo, des del SAIP de l’FPCEE Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull) estem desenvolupant diferents projectes de recerca, 
activitats de formació, edició de materials de divulgació i creació de diverses eines 
de gestió orientades a donar suport a la prevenció dels riscos escolars i a millorar 
la seguretat a les escoles. 

Com a celebració simbòlica d’aquesta data hem organitzat la 1a Jornada de 
Prevenció i Salut Escolar: Vers una escola segura i saludable el dia 19 de gener de 
2011, i hem volgut editar aquest llibre. Sota el títol Cap a la prevenció de riscos a 
l’escola es recullen textos que hem editat separadament en aquest període, degu-
dament revisats, així com algun text inèdit. Sense esgotar totes les temàtiques que 
afecten la prevenció dels riscos a l’escola, els presentem de forma que es fa palesa 
la seva complementarietat i coherència.
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16

Jordi Longás

En primer lloc, tenim l’objectiu de facilitar als centres de la Fundació d’Esco-
les Cristianes de Catalunya i de l’Agrupació Escolar Catalana —que són els prota-
gonistes de l’acció educativa i participen de formes diverses com a col·laboradors 
del nostre projecte— l’accés als textos d’una forma ordenada i pràctica. També, 
com a segon objectiu, en posar el llibre dins els circuits comercials gràcies a la 
magnífica tasca de l’editorial Cossetània, volem obrir el nostre treball al conjunt 
de professionals de l’educació i la prevenció perquè puguin beneficiar-se’n. 

En conseqüència, en aquest capítol introductori ens proposem presentar les lí-
nies que emmarquen aquesta publicació i justificar-ne l’organització i els diferents 
capítols que la componen.

1. Prevenció de riscos: d’on venim?

Enfront de l’aprovació de les lleis que són referents clau, sovint orientades per 
un nou paradigma d’actuació, es produeix la tensió pròpia associada al canvi, en 
aquest cas tensió entre l’obligació de complir la normativa i la incomprensió de 
l’esperit que la impulsa. Quan, finalment, es generalitza la seva acceptació i els 
seus principis s’integren en la cultura social es pot dir que la llei compleix la seva 
funció d’impulsar la millora social. Creiem que aquesta reflexió general entorn 
del marc jurídic pot ajustar-se a l’evolució i l’estat actual de la Ley Orgánica 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La seva promulgació, al mes de 
novembre del 1995, va incorporar al marc normatiu espanyol el corrent emergent 
a la Unió Europea entorn de la prevenció i la salut en el treball, i va definir un 
abans i un després en aquesta matèria al nostre país. Podem afirmar que en aquest 
temps hem assumit la necessitat de treballar perquè els entorns laborals siguin, 
primer, segurs, i, després, més saludables. I, progressivament, hem vist com s’ha 
desenvolupat una major cultura preventiva en el treball, i s’ha passat de la primera 
preocupació de les empreses per respectar i complir la llei a compartir entre em-
presaris, treballadors i societat la necessitat de reduir la sinistralitat laboral. 

No obstant, en termes generals i també a l’escola, queda molt per fer. Sens 
dubte la sinistralitat greu, que comporta morts o severes discapacitats, acapara 
l’atenció dels mitjans de comunicació i la seva difusió incideix en l’opinió pública. 
Tot i evidents millores, en aquest tipus d’incidents, a Espanya i Catalunya encara 
tenim índexs de prevalença preocupants que han de ser corregits. Però és clar que 
aquests tipus de successos no són els que deriven dels riscos laborals a l’escola. Els 
efectes dels accidents i les malalties laborals en el sector serveis, i concretament 
a l’ensenyament, afortunadament acostumen a tenir menor gravetat i són menys 
aparents. Però el seu caràcter discret no pot amagar-nos la importància del seu 
impacte tant quantitatiu com qualitatiu. Són moltes les persones que “viuen” a 
l’escola, professionals i alumnes, que estan afectades pels accidents “laborals” i 
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que veuen reduïda la seva qualitat de vida, i afecten també i de forma directa la 
qualitat dels serveis i repercuteix en els costos econòmics de l’educació. 

Hem observat una evolució en el conjunt de les polítiques de prevenció que 
és comuna a totes les organitzacions. Les primeres mesures es van orientar al que 
podríem anomenar prevenció passiva, centrada a assegurar que les instal·lacions, 
els equipaments i els procediments fossin més segurs. Posteriorment s’ha con-
siderat cada vegada més la importància de la prevenció més dinàmica o activa, 
centrada en el factor humà. El seu gran principi ha estat considerar cada persona 
coresponsable de la pròpia seguretat, i incorporar al seu bagatge professional i 
personal competències de seguretat i gestió del risc. Podríem dir que aquest segon 
estadi, sense descuidar ni oblidar l’anterior, és al que ara estem accedint i suposa 
incorporar explícitament el concepte de promoció de la salut laboral. 

La promoció de la salut s’entén com el conjunt d’intervencions iniciades i 
realitzades explícitament per protegir i promoure la salut de tots els subjectes 
d’una població en la seva vida. El reconeixement de la importància dels hàbits 
de vida saludables a nivell individual ha dut a incorporar entre les estratègies de 
promoció de la salut aquelles iniciatives que cerquen responsabilitzar els indivi-
dus envers la seva salut. De forma conseqüent, la promoció de la salut laboral 
pretén, amb la coresponsabilitat de tots els afectats: primer, prevenir els riscos i 
les malalties en el context laboral, eliminar o reduir els riscos quan és possible i 
donar el màxim de protecció quan són inherents a l’activitat laboral, i segon, fo-
mentar i mantenir el màxim nivell de benestar físic i psíquic dels treballadors.

Tant des de les millores en l’estructura i l’organització com des de les millores 
en les competències individuals dels professionals, la prevenció s’orienta a incidir 
sobre el risc mitjançant el control de:

a) Els elements estructurals: característiques físiques de l’espai o medi en què 
es desenvolupen les activitats.

b) Els equipaments: recursos materials presents ens els espais específics on es 
realitzen les activitats, inclosos els mateixos de prevenció i seguretat general, i el 
material que s’utilitza per desenvolupar les activitats.

c) Els procediments: formes de fer més o menys descrites que poden induir o 
prevenir l’accidentabilitat.

d) Les conductes: tant les d’abans que es produeixin accidents com les que es 
generen a partir d’un accident per part dels afectats i les persones que l’envolten 
(sovint prenen tanta importància el errors com les omissions). 

També, però, darrerament es reconeix la conveniència de generar unes condi-
cions de treball apropiades que permetin al treballador gaudir d’autonomia, cre-
ativitat, responsabilitat i participació. Disposar d’un clima psicosocial saludable i 
incorporar la cultura de la prevenció i la salut a la cultura organitzativa són pode-
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rosos arguments en la millora de la prevenció i la promoció de la salut. D’aquí la 
importància de les psicopatologies laborals que afecten tots els sectors professio-
nals i que tenen en l’estrès i l’assetjament psicològic els principals instigadors. 

Per això, al conjunt d’actuacions en matèria de prevenció, en els darrers anys 
s’hi ha incorporat amb força l’exigència de prevenir els riscos psicolaborals, en-
tesos com el conjunt de condicions de l’entorn directament relacionades amb 
l’organització del lloc de treball, el contingut i la manera com es realitza l’activitat 
laboral que comporten una major probabilitat de desenvolupar trastorns psicofi-
siològics susceptibles de derivar en una psicopatologia laboral. En les professions 
de serveis i en organitzacions dedicades a l’educació, aquesta és una qüestió clau 
i amb forta incidència en diverses formes de somatització que tant poden afectar 
els professionals com l’alumnat.

2. Prevenció de riscos a l’escola: necessitats i marc d’actuació

Malgrat que la prevenció dels riscos laborals s’adreça als treballadors i treba-
lladores, en el cas de l’escola cal considerar dins el focus de la prevenció, a més 
dels seus professionals —docents i no docents—, els alumnes. El doble objectiu 
de minimitzar els accidents i les malalties i aconseguir un ambient psicosocial fa-
vorable ha de ser aplicat a tots els col·lectius que conviuen en una mateixa escola, 
malgrat que els alumnes no puguin ser considerats estrictament personal “labo-
ral”. En conseqüència, és del tot pertinent vincular la salut dins l’escola al mateix 
projecte institucional, la qual cosa dóna lloc a parlar de l’escola saludable.

El concepte d’escola saludable que defensem passa per considerar l’escola una 
institució que assumeix com a finalitat la responsabilitat de reduir al màxim la 
incidència dels accidents o danys no intencionats, prevenir la transmissió de ma-
lalties i promoure un alt índex de benestar entre les persones —professionals, 
alumnes i pares— que hi conviuen i treballen. 

Perquè això sigui possible cal, en primer lloc, treballar a fons un aspecte fona-
mental de la promoció de la salut: la prevenció dels accidents i les malalties. És 
necessari afirmar que la seguretat de totes les persones ha de ser un requisit bàsic 
en totes les activitats educatives. I, en segon lloc, cal treballar per garantir que 
l’escola sigui un context organitzatiu i relacional sa, on sigui possible educar de 
forma adequada i positiva.

Almenys hi ha tres dimensions que determinen que el context escolar sigui 
saludable: són les dimensions física, psíquica i social. En relació amb la dimensió 
física de la salut, una escola saludable és aquella que té cura de la seva infraes-
tructura i de la higiene, que vigila que la il·luminació, la calefacció i la ventilació 
siguin adequades i que té una superfície apropiada per al nombre d’alumnes i el 
correcte desenvolupament de les funcions professionals. Pel que fa a la dimensió 
psíquica, atén el clima que es forma a l’escola i l’aula. És sensible als senyals eme-
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sos pels seus professionals i pels alumnes, potencia l’autoestima, la participació, 
la capacitat de presa de decisions i evita situacions amenaçadores. Respecte a la 
dimensió social, el centre procura el desenvolupament d’activitats que afavoreixin 
les relacions personals entre els seus professionals, entre educadors, alumnes i 
famílies i entre els mateixos alumnes. La potenciació d’una visió crítica i solidària 
amb el medi, el reconeixement del paper exemplificant del professorat i del per-
sonal no docent i, finalment, la promoció dels hàbits de vida saludables també 
formen part d’aquesta dimensió.

L’assumpció d’aquests supòsits és coherent, quasi podríem dir que intrínsec, a 
la mateixa concepció del que vol dir educar. Optar per promoure la salut des de 
l’escola, i construir una escola saludable, de per si esdevé educatiu en tant que es 
promou la cultura de la salut i la prevenció entre els seus membres i es millora el 
benestar de l’escola, la família i la comunitat en la qual estan inserides. No podem 
oblidar que a la vegada que es vetlla per la seguretat s’està educant els menors 
—futurs treballadors i ciutadans adults— en la cultura de la prevenció i la salut.

3. la Prevenció dels riscos docents

La primera part del llibre està dedicada a la prevenció dels riscos laborals do-
cents. Concretament ens centrem en aquells riscos laborals més recurrents dins 
la professió: els riscos musculoesquelètics, que afecten la salut de l’aparell loco-
motor; els riscos foniàtrics o que afecten la salut de la veu, i els riscos psicoso-
cials, molt particularment focalitzats en la síndrome d’esgotament professional. 
Les recerques més recents confirmen la interdependència d’aquestes situacions 
de risc, de forma que l’estrès negatiu i l’esgotament emocional sovint s’associen a 
problemes amb la veu i l’aparell locomotor. 

Es fa francament difícil arribar a una estimació precisa de la incidència dels 
riscos en el col·lectiu docent. Per la tipologia dels riscos laborals en la professió, la 
seva afectació passa per diferents estadis de gravetat i no sempre genera baixa. I, 
quan aquesta es produeix, sovint esdevé impossible discriminar les baixes laborals 
de les malalties comunes. A més, la singular organització escolar admet substi-
tucions puntuals entre companys sense que les raons de salut que les provoquen 
entrin en el circuit sanitari. Quan s’han fet recerques específiques sobre aquest 
tema, les xifres varien enormement, tot i que sempre prefiguren escenaris on els 
riscos laborals són significatius. 

Les dades més recents de què disposem referides al col·lectiu pel qual treba-
llem són dels anys 2009 i 2010. En aquest període, dins l’Observatori de Riscos 
Escolars de recent creació i que dirigeixo, vam materialitzar el projecte d’avaluar 
els riscos docents a partir d’un qüestionari de salut percebuda. Van participar-
hi 199 centres d’ensenyament concertats de Catalunya, amb una mitjana de 
participació del 82% dels docents dels respectius claustres. Això ha suposat una 
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