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1. El Centre disposa d’un coordinador/a de riscos que és el responsable d’assistir a
les reunions de riscos i realitzar les actuacions que el seu càrrec li comporta.

2. La Secretària de Centre col·labora en totes les actuacions quan el coordinador li
demana.

3. Durant el primer trimestre el coordinador/a gestiona un simulacre
conjuntament amb la Directora.

4. En el cas d’un accident d’alumnes:

a. Poc urgent: si no es localitza a les famílies l’accidentat es pot portar al
CAP de Dosrius un cop valorada la gravetat pel professorat de guàrdia i
amb el consentiment de la Direcció. Si cal el seu trasllat a especialistes
haurà de ser amb taxi.

b. Greu: s’ha de trucar a una ambulància mentre es localitza els familiars.

5. En el cas d’un accident el coordinador/a haurà de gestionar els tràmits
administratius amb la col·laboració de la secretària i l’administrativa.

6. En quan a les inspeccions, rebran a l’inspector el coordinador/a i la Secretària.
Si s’escau, el conserge/a acompanyarà a l’inspector en el seu recorregut.

7. La secretària vetllarà perquè es realitzin totes les mesures correctores
indicades en l’acta d’inspecció.

8. La Direcció del Centre avaluarà els riscos que es puguin produir durant el curs i
actuarà en conseqüència.

9. Qualsevol membre de la comunitat educativa està obligat a informar d’un
possible risc en la SI.

10. En les activitats que es produeixin fora de la Si, el professorat acompanyant és
l’encarregat d’avaluar els riscos i actuar en conseqüència, tot informant de la
manera més ràpidament possible a la Direcció.

11. En quan a la temperatura de treball s’obrirà la calefacció quan baixi de 18ºC i
es tancarà per sobre dels 20 graus.



12. En el cas que la temperatura no es pugui mantenir entre els 17 i els 27 ºC, la
Direcció informarà de les actuacions a seguir.


