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Normatives per activitats fora del recinte escolar curs 2011 -2012
Programació
La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte escolar o que pel seu
caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la
programació general anual del centre o s’ha de preveure amb prou antelació i ser
aprovada pel consell escolar. En el marc d’aquesta programació, les activitats
específiques les ha d’autoritzar el director o directora del centre.

Acompanyants en les sortides
La relació màxima d’alumnes/mestres o acompanyants per a les sortides ha de ser la
següent: segon cicle d'educació infantil, 10/1; cicle inicial i cicle mitjà d'educació
primària, 15/1; cicle superior d'educació primària, 20/1.
En cas que les activitats es prolonguin més d’un dia, les relacions màximes
alumnes/mestres o acompanyants són de: segon cicle d'educació infantil, 8/1; cicle
inicial i cicle mitjà d'educació primària, 12/1; cicle superior d'educació primària,
18/1.
Excepcionalment, el consell escolar del
centre, amb motivació adequada i valorades
les implicacions de seguretat i protecció a la
infància, podrà, per a una activitat concreta,
acordar el canvi d’aquestes relacions
màximes.
Sense l’acord explícit i motivat per a una
activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació
establerta amb caràcter general. En tot cas,
no es poden fer sortides ni altres
activitats fora del centre amb menys de
dos acompanyants, un dels quals ha de ser
necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles sortides en què el consell escolar determini
altres condicions que exigeixin una ràtio superior en el nombre d’acompanyants.
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Per a alumnes amb necessitats educatives especials, correspon al centre adaptar les
relacions esmentades en el paràgraf anterior a les característiques específiques dels
alumnes.

Comunicació als serveis territorials
Les activitats que impliquin variació en els espais habituals que afectin tot el centre
s’han de comunicar prèviament als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al
Consorci d’Educació.

Autorització als alumnes
Als alumnes que participin en activitats fora del centre els
caldrà l’autorització escrita dels seus pares, mares o tutors
legals. Aquesta autorització pot ser anual sempre que es
comuniquin prèviament les sortides a les famílies, d’acord
amb el que estableixi el consell escolar. Per a les sortides
que impliquin pernoctar fora del domicili familiar caldrà
una autorització específica.

Responsabilitat civil i assistència jurídica al personal
D’acord amb el que disposa l’article 138 de la Llei 12/2009, d’educació, i la resta de
legislació aplicable, l’Administració educativa respon de les possibles responsabilitats
civils indemnitzables que es puguin derivar de procediments judicials seguits contra els
funcionaris docents i de la prestació de les fiances corresponents.
L’Administració educativa vetlla, en tot moment, perquè els
professors disposin d’una defensa adient quan, arran d’una
denúncia, demanda o querella per actuacions i/o omissions
en l’exercici de les seves funcions, necessitin assistència
lletrada. Se seguiran, en aquest sentit, els criteris que
estableix el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació
del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova
el Reglament dels Serveis Jurídics de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3584, de 27.2.2002).
Entre les funcions que s’assignen al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya hi ha
la defensa dels funcionaris de la Generalitat per actes o omissions comesos en l’exercici
del seu càrrec, dels quals puguin derivar-se responsabilitats per a la institució o per al
funcionari.
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Actuacions, tràmits i gestions en determinats casos d'accident o
incident
És un dret dels ciutadans la possibilitat de presentar, davant el Departament
d’Ensenyament o, a la ciutat de Barcelona, davant el Consorci d’Educació, una
reclamació de responsabilitat patrimonial, per les lesions en els béns o drets dels
alumnes amb els requisits legalment previstos, i tenint en compte que el dret a
reclamar prescriu al cap d’un any que s’hagi produït el
fet lesiu, o des de la guarició en el cas de danys de
caire personal o psicològic, o des de la determinació
de l’abast de les seqüeles.
La resolució de la reclamació correspon al
Departament d’Ensenyament o, a la ciutat de
Barcelona, al Consorci d’Educació, segons l’article 6.2.
dels seus estatuts.

Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de
particulars (danys soferts en la seva integritat física i/o en els seus
béns materials)
D’acord amb el que disposa l'Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s’aproven
les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i la gestió que han de fer els
centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos
d’accidents o incidents (DOGC núm. 1225, de 29 de novembre), modificada per l'Ordre
de 16 d’octubre de 1991 (DOGC núm. 1510, de 25 d’octubre), el professor o professora
o altres professionals d’atenció educativa que es trobin dirigint o vigilant una activitat
escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, hauran
d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què puguin disposar, actuant en tot
moment amb diligència i conformement al que estableix la normativa vigent.
El director o directora del centre ha de comunicar els fets, al més aviat possible, a la
direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, a la gerència del Consorci
d’Educació, a fi que l’òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció
de l’alumne/a accidentat, si escau, i assabenti el pare, la mare o els seus tutors legals,
o les persones perjudicades (tercers), dels fets ocorreguts i del procediment establert
per reclamar en via administrativa.
Per iniciar el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial en via
administrativa, l’interessat o interessada, o el pare, la mare o els tutors legals de
l’alumne/a, han de presentar un escrit de reclamació davant la direcció dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del Consorci d’Educació. Cal
que els particulars adjuntin a l’escrit documentació acreditativa del seu dret i un detall
sobre l’estimació del perjudici ocasionat.
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En el cas d’accidents soferts per alumnes, els interessats presentaran una fotocòpia del
llibre de família o del document judicial que acredita la representació legal del menor,
el certificat mèdic de lesions, la justificació i avaluació de les despeses originades, o
que es puguin originar, en ocasió de l’accident, i qualsevol altra documentació que
considerin pertinent.
El director o directora del centre ha d’emetre un primer informe descriptiu de la
possible lesió en els béns o drets dels particulars i, sempre que hi concorrin les
circumstàncies que puguin donar lloc a responsabilitat civil de
l’Administració, l’ha de traslladar per via urgent a la direcció dels
serveis territorials
El director/a del centre, amb l’assistència deguda, haurà
d’elaborar posteriorment un informe detallat dels fets i de les
circumstàncies relacionades amb l’accident i trametre’l sense
demora a la direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de
Barcelona, a la gerència del Consorci d’Educació.
Per a l’elaboració d’aquest informe, el director o directora ha de
tenir en compte la versió dels fets donada (i ratificada posteriorment per escrit) pel
professor/a o la persona que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de
l’alumne o alumna en el moment de produir-se l’accident, i les informacions verbals o
documentals de què pugui disposar.
L'Administració resol l’expedient en el termini màxim de sis mesos, en notifica la
resolució al reclamant, i, si escau, tramita l’abonament de la indemnització
corresponent.

Actuació en situacions d'emergència vinculades a l'àmbit escolar
Quan en un centre educatiu o en qualsevol activitat que es faci fora del centre
(excursions, colònies, viatges…) es produeixi una situació
d’emergència (mort, accident greu…) cal trucar al 112 per tal
que el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) activi els recursos
necessaris per atendre la situació.
El director/a del centre és l’interlocutor del SEM durant la
situació d’emergència. La intervenció
dels professionals del Departament d’Ensenyament (EAP i
professors d’orientació educativa) dóna suport a l’equip del SEM que gestioni la
intervenció psicològica.
Finalitzat el període d’emergència, l’EAP col·labora amb la direcció del centre en la
normalització de la vida escolar.
En cas que calgui prosseguir alguna intervenció amb el personal del centre, el
director/a del centre ho ha de sol·licitar a la direcció dels serveis territorials o, a la
ciutat de Barcelona, a la gerència del Consorci d’Educació.
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