
  

         

 

 

1 

 

Consell de Seguretat Urbana de Barcelona 

 

 

 

Grup de treball 
sobre la seguretat 

als centres educatius 

                                     

Document de propostes i recomanacions 

Participants 

 

Per part de la comunitat educativa: 
Consell Escolar Municipal de Barcelona: Josep Rovira 
Representant d’alumnes del CEM: Elena Garangou 
FAPAES: Jesus Fernández  
FAPAC: Jordi Mateu 
Confederació de Comissions Obreres: Xavier Agudo 
  

Per part de l’administració: 
Consorci d’Educació de Barcelona: Berta Argany 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra: Emili Martínez 
Serveis de prevenció i extinció d’incendis de Barcelona (SPEIS): Joan Pedreny  
Institut Municipal d’Educació de  Barcelona (IMEB): Xavier Alegre  
Guàrdia Urbana de Barcelona: Domènec Escarré 
Regidoria de Mobilitat: Mercè Navarro  
Direcció de Serveis de Prevenció: Josep M Lahosa i Elena Mas. 
 

Convidats 

Consorci d’Educació de Barcelona : Àngels Coté i Remei Paris  
IMEB : Flor Majado  
Guàrdia Urbana : Maribel Cruset  
 



  

         

 

 

2 

 

Consell de Seguretat Urbana de Barcelona 

Introducció 

 

El Consell de Seguretat Urbana de Barcelona (CSUB), en la seva sessió del 22 de novembre del 2011, va 
acordar constituir el grup de treball de seguretat als centres educatius  sota la premissa que són espais 
privilegiats de construcció de ciutadania, tanmateix garantir la seva protecció i seguretat és un dels 
objectius de la política de seguretat pública a Barcelona. 

La creació del grup de treball ha permès compartir allò que estem fent diferents operadors i reflexionar 
conjuntament al voltant de temes com la convivència als centres, la millora en relació a la  seguretat, tant 
des d’una perspectiva física, com la dels membres de la comunitat educativa; també d’aquelles línies 
d’intervenció que en el marc de la cultura de prevenció del risc poden millorar les actituds dels i les 
alumnes dels centres, dels seus professionals i del conjunt de la comunitat educativa.   

Al llarg de les sessions del grup de treball s’han presentat un seguit de projectes o polítiques que si bé 
s’estan desenvolupant, un major i millor coneixement per part dels diferents operadors i agents socials dels 
elements bàsics d’aquestes intervencions aporten valor afegit als seus objectius. S’han treballat en tres 
grans línies: 

- L’autoprotecció dels nens i nenes d’educació primària, mitjançant el programa Camí escolar, camí 
segur, en el que ja es reconeix com a experiència de bona pràctica que afavoreix la creació d’hàbits 
d’identificació del risc dels i les alumnes dels centres de primària de Barcelona, de forma molt 
significativa en els seus desplaçaments a l’escola (mobilitat escolar i seguretat viària) i en la seva 
relació amb el medi urbà.  

- Els plans d’autoprotecció a l’escola (PAU’s), han permès abordar tant aquelles línies operatives en 
quant a l’autoprotecció física de l’espai escolar, com la necessària sensibilització del que hom 
identifica com a cultura de prevenció del risc, on tots els membres de la comunitat educativa –
entenent aquesta com el centre educatiu i el barri en el que està inserit- cal que facin l’esforç de 
conèixer els riscos quotidians, tant en l’àmbit domèstic, escolar, o ambiental, així com quines són 
aquelles actituds i coneixements que els poden minorar.     

- La convivència en els centres educatius és una línia de treball de llarg recorregut que sortosament a 
casa nostra està força consolidada, en aquest sentit el Pla de convivència dels centres, les 
pràctiques sobre resolució pacífica de conflictes, els projectes educatius sobre la diversitat o els 
recursos que es posen a disposició dels professionals de l’ensenyament són alguns dels aspectes 
sobre els que el grup ha pogut treballar. 

Fruit d’aquest treball el grup es permet presentar un seguit de propostes d’intervenció i recomanacions en 
el ben entès que el seu desenvolupament ha d’ obeir a una sola tesi: la millora i consolidació dels centres 
educatius de la ciutat com llocs i espais privilegiats de construcció de ciutadania.  
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Consell de Seguretat Urbana de Barcelona 

Propostes de línies d’intervenció i recomanacions 

 

A. Tenir una visió transversal del risc 

La visió del risc a les escoles ha de ser transversal i abarcar les diferents tipologies de risc. El tema de la 
seguretat als centres educatius s’ha de contemplar tant des de la perspectiva física com des de la 
perspectiva més convivencial o de confortabilitat en el funcionament del centre, per tal que es doni una 
gestió pacífica de la vida dels centres.  

La vessant multidimensional del risc fa més complexe el seu abordatge i demana tenir una visió i un 
tractament més ampli o global, que consideri alhora la diversitat d’àmbits (mobilitat, salut, accidentalitat, 
manipulació materials perillosos, etc.) i la diversitat d’ espais o contextos on es dóna (dins els centres 
educatius  i fora dels centres, a casa, al carrer o en  altres espais públics).  

La transversalitat també suposa plantejar el treball de la prevenció del risc com una estratègia de procés al 
llarg de la trajectòria evolutiva de l’alumnat. És a dir, dins l’itinerari acadèmic de l’alumnat s’ha de plantejar 
i seqüenciar  quina és la informació que han de rebre a cada edat i per tant ajustar-ne els aprenentatges.   

Propostes d’accions: 

L’educació davant el risc ha de ser (s’ha de tractar com)  un eix transversal dins el disseny curricular dels 
centres educatius i s’ha de concretar en les diferents programacions  de cada cicle educatiu per tal de 
construir i treballar amb l’alumnat una cultura d’autoprotecció front el risc. Es recomana  que el  
Departament d’Ensenyament i/o el Consorci d’Educació de Barcelona promogui i reguli normativament 
aquesta proposta per tal que es faci efectiva.   

Els temes a plantejar en els dissenys curriculars faran referència a matèries tipus:      

- La mobilitat: la seguretat en el recorregut que fan els nens/es per anar a l’escola, l’ús responsable 
de bicicletes, monopatins i ciclomotors. 

- La manipulació d’elements perillosos (gas, electricitat ..) 
- L’ús de la violència, baralles i la gestió i/o resolució de conflictes 
- La salut:  consum de tòxics 
- L’ús incorrecte de les noves tecnologies (internet, facebook). 
- Etc. 

De la mateixa manera que des dels centres educatius  es planteja amb altres eixos transversals, s’haurà 
d’especificar què es treballarà a cada curs o cicle educatiu, de quina manera es farà, quin és l’àmbit 
prioritari . 

 

B. Treballar l’autoprotecció davant el risc 

Una de les principals línies d’intervenció a impulsar ha de contemplar la dimensió subjectiva de la 
seguretat, perquè  és un element de gran impacte. Així doncs un element clau en l’abordatge de la 
prevenció del risc en els centres educatius és el tema de les conductes d’autoprotecció per part dels 
diferents actors implicats, incidint especialment en l’alumnat  per tal que  prengui consciència d’aquest 
tema i del posicionament que cal  emprendre en tot moment. 
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Els aprenentatges de valoració del risc que l’alumnat pot adquirir en el centre educatiu tenen una 
repercussió molt més àmplia i significativa  en l’esfera de la seva vida quotidiana. Els hi poden permetre 
actuar en el seu dia a dia, donant respostes més adequades front els riscos als que estan sotmesos  i també 
quan es troben en espais o llocs no tant reglats com són els centres educatius. 

 El paper de la comunitat educativa 

La comunitat educativa, com a agent educador,  ha d’incorporar “ l’anàlisi o valoració del risc personal“, 
sobretot amb el treball amb l’alumnat plantejant-se quina és la posició dels individus davant el risc, quina 
informació tenen per valorar el risc i a partir d’aquí determinar quines accions cal  activar per fomentar el 
protagonisme de l’alumnat en la pròpia valoració i resposta  davant el risc.  

Propostes d’accions: 

 Els centres de recursos han d’oferir un assessorament tècnic i una orientació professional (sobre 
continguts i metodologies) a les escoles que ho demanin, per a la realització del  pla concret de 
treball a dins les aules de l’autoprotecció de  l’alumnat.  

 Els centres educatius han de fer una identificació i un diagnòstic dels principals riscos que els 
afecten, no només físics del seu centre, sinó o principalment dels relatius a la protecció dels 
alumnes, els àmbits prioritaris d’intervenció i el pla de treball. I el Consell escolar del centre, com a 
òrgan representatiu de tota la comunitat educativa, ha  d’estar informat i ser coneixedor  d’aquests 
temes, intervenint, si s’escau, en el seu desenvolupament.  

A l’hora de desenvolupar aquestes accions es recomana a la comunitat educativa que aprofiti 
l’expertesa dels professionals especialistes (bombers, policies, infermeres, etc.) que poden tenir al 
seu abast. Els operadors públics que treballen en àmbits relacionats amb la prevenció de riscos , 
són un recurs de suport i assessorament amb qui poder establir vincles o  coordinacions . 

 El Departament d’Ensenyament i/o el Consorci d’Educació de Barcelona: 

Propostes d’accions: 

 Elaboració de materials pedagògics per part del Departament d’Ensenyament per a l’ús del 
professorat a dins les aules, que permetin treballar la prevenció dels riscos en diverses asignatures. 
És convenient aprofitar aquells materials que ja estan elaborats, per exemple des de bombers o 
altres organismes i crear els que no existeixen. L’enfoc d’aquests materials ha d’anar dirigit a la 
consecució del protagonisme de l’alumnat i el treball de les actituds front el risc.  

 Creació d’ una comissió tècnica específica dins el Departament d’Ensenyament,  amb la participació 
de diferents especialistes o operadors de l’àmbit de la prevenció de riscos i la seguretat. La seva 
missió és orientar en com es pot abordar l’educació en la prevenció dels riscos als centres 
educatius, marcar àmbits d’intervenció, línies prioritàries, eines didàctiques o instruments per als 
centres que cal implementar, necessitat de revisió i ampliació de normatives, etc. I plantejar també 
l’itinerari d’aprenentatge a seguir pels diferents cicles educatius i/o edats de l’alumnat.  
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 El treball amb l’alumnat 

Construir una cultura de prevenció del risc en l’alumnat front diversos tipus de risc (les xarxes socials, la 
ingesta d’alcohol o altres drogues, l’ús de la violència, els incendis, etc.) i abordar-ho al llarg  de la 
trajectòria evolutiva dels nois/es. La pauta d’ actuació amb l’alumnat ha de ser:  

- Donar missatges concrets perquè siguin assumibles.  
- Orientar sobre conductes d’autoprotecció 
- Ajudar a valorar què pots fer i què no.  

Els centres educatius per educar en la prevenció del risc han de donar argumentació suficient als alumnes i 
proporcionar elements d’anàlisi o valoració del risc que provoqui la seva resposta per fer front a la situació 
de risc que es poden trobar tant en el centre com fora d’aquest. El “fora” aporta situacions de risc que no 
tenen formes de resposta individual perquè hi ha un desconeixement de com cal actuar.  

En termes de prevenció del risc seria un gran guany passar de la resposta col·lectiva a l’individual i per això 
es recomana avançar en aquesta direcció.  

Propostes d’accions: 

 Dissenyar activitats orientades al treball amb l’alumnat dels factors personals que afecten a la 
presa de decisions i a l’auto- control de la impulsivitat, per tal d’ incidir en la resposta individual que 
poden donar davant les situacions de risc.   

El Departament d’Ensenyament  i/o el Consorci d’Educació de Barcelona ha de proporcionar eines 
pedagògiques (materials didàctics, tallers específics...)  als docents perquè ho puguin treballar a les 
aules. Des del centres de recursos també cal incloure alguna activitat d’aquest tipus dins la seva 
oferta de recursos. L’IMEB ho pot vehiculitzar  a través del PAE “Programa d’activitats escolars”. 

 Major difusió dels programes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona sobre prevenció de 
consums de drogues (estendre’ls a moviments juvenils tipus agrupaments o esplais....).  

 Ús i elaboració d’elements visuals (cartells, retolacions...) que estiguin a les aules, per tal de  
visibilitzar i recordar a l’alumnat l’autoprotecció davant els riscos.  

 

C. Potenciar l’àmbit comunitari:  fomentar entorns segurs / espais de convivència 

La permeabilitat centre educatiu- entorn  genera elements positius en la convivència dels centres i el seu 
entorn i en la seva percepció.  

Ja comptem amb una trajectòria de projectes comunitaris (plans educatius d’entorn, camins escolars, patis 
oberts, etc.) que vinculen els  centres educatius amb el barri  i que generen sinergies positives per la millora 
de la convivència i la cohesió social dels territoris, però cal reforçar-los i avançar en el desenvolupament de 
nous projectes.  

Propostes d’accions: 

 Impulsar, des del Consorci d‘Educació, el projecte de mediació als centres escolars que va iniciar el 
Departament d’Ensenyament fa uns anys. Fer un seguiment i acompanyament als centres que ho 
van començar anys enrere per tal d’assegurar la continuïtat del projecte i potenciar que nous 
centres ho facin.  
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 Reforçar i continuar apostant pel projecte de camins escolars, millorant-ne els aspectes relatius a 
l’urbanisme. Es proposa fer arribar als serveis d’urbanisme encarregats de planificar i executar les 
obres a la via pública, un recull de mesures tècniques (recollides  a partir de l’experiència 
acumulada d’aquests anys) per tenir en compte i aplicar  a l’hora de realitzar obres  a l’entorn d’un 
centre educatiu.  

Posar en valor la participació dels comerciants implicats en el projecte dels camins escolars com a  
referent per altres comerciants i ampliar i potenciar  el rol del “comerç amic” amb la comunitat 
educativa.    

 Potenciar l’aprenentatge i la pràctica en temes de resolució pacífica dels conflictes entre l’alumnat 
(tallers impartits als centres amb el suport de la Direcció de Serveis de Prevenció) i articular a nivell 
de territori vincles amb altres grups o accions que es facin en aquesta direcció (des dels Plans 
comunitaris, des de les entitats o des d’equipaments del barri).  

 Mantenir i ampliar el projecte de patis oberts ( ampliació d’horaris i centres tenint en compte que 
aquest curs escolar hi ha un nombre significatiu d’instituts que fan jornada intensiva). Buscar un 
major grau de vinculació amb altres professionals o serveis del territori (per exemple equipaments 
juvenils) i amb altres projectes. 

 reforçar i donar impuls a accions o mesures existents per tal que s’apliquin o utilitzin en major grau, 
com és el cas per exemple del Circuit de resposta a les demandes d’intervenció de les comunitats 
educatives i el seu entorn en matèria de prevenció i seguretat, com a instrument per potenciar la 
seguretat no només a l’intern dels centres eductius sinó també en el seu entorn immediat.  

 Organitzar des del Consorci d’Educació una jornada que permeti conèixer, posar en valor, 
intercanviar experiències i difondre els projectes de convivència  dels centres educatius que han 
treballat accions específiques entorn el tema de la seguretat. 

 

D. Millora de l’ intercanvi d’informació i coneixement 

Una altra línia de treball és la millora de l’ intercanvi d’informació i coneixement entre els diferents agents, 
per això cal establir mecanismes de coordinació i/o traspàs d’informació.  

Accions:  

 Es proposa també com a acció immediata conèixer i analitzar els resultats de l’Enquesta de 
convivència i seguretat als centres educatius 2010-2011, pel que fa als centres educatius de la 
ciutat de Barcelona (en total 29) i que realitzen els Departaments d’Interior i el d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, per tal de veure si cal emprendre accions específiques des de 
l’Ajuntament de Barcelona (actualment no està publicada perquè encara està en fase d’elaboració 
de resultats, però es preveu que es farà al llarg d’ aquest trimestre).  

                       


