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Prop de 28.000 estudiants de Secundària 
han rebut formació bàsica en seguretat i 
salut laboral aquest curs amb els Busos de 
la Prevenció 
 
Els dos autobusos que han dut a terme aquesta actuació han visitat 183 
instituts d’arreu de Catalunya 
 
 
Un total de 27.858 alumnes d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) han 
rebut durant el curs que acaba de terminar formació bàsica en prevenció de 
riscos laborals en el marc de la Gira dels Busos de la Prevenció, una iniciativa 
conjunta dels Departaments de Treball i Educació per promoure la cultura de la 
seguretat entre els joves que seran els futurs treballadors i treballadores i 
empresaris i empresàries. 
 
Al llarg d’aquest any escolar 183 instituts de 156 municipis catalans han rebut 
la visita d’aquests busos, que han volgut aconseguir que els alumnes 
d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) –de 12 a 15 anys- d’arreu de 
Catalunya, que seran els futurs treballadors i empresaris, interioritzin que la 
seguretat i la salut laboral no són elements afegits a l’acte de treballar, una 
norma més que complir, sinó part essencial de l’activitat laboral. 
 
La reducció de la sinistralitat laboral és una prioritat per al Govern de la 
Generalitat, i per aquesta raó s’ha posat en marxa aquesta gira dels Busos de 
la Prevenció, que el curs vinent continuarà, ja que la millor inversió de futur és 
incorporar la prevenció de riscos laborals des del moment de la formació. 
 
Cal tenir en compte que en el cas dels alumnes de 4art d’ESO estan a punt 
d’acabar els estudis obligatoris i per tant  alguns d’ells poden estar treballant en 
breu, de forma que és necessari integrar els conceptes bàsics de la prevenció 
en la seva educació amb iniciatives com aquesta. 
 
 
 
Els alumnes de 4art d’ESO de l’IES Sabadell guanyen una excursió a Port 
Aventura 
 
L’activitat, a més d’una sessió teòrica impartida per monitors especialitzats, ha 
comptat amb un joc interactiu on els alumnes havien d’aplicar els principis de la 
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prevenció en diverses situacions tant de la vida quotidiana com de diversos 
entorns laborals.  
 
El joc interactiu ha anat fent un recompte dels punts obtinguts per cada alumne 
i la suma de cada classe que ha participat en l’activitat, ja que el grup que 
obtingués una puntuació més alta guanyava una excursió gratuïta a Port 
Aventura. Els alumnes de 4art d’ESO de l’IES Sabadell de Sabadell (Vallès 
Occidental) han estat els guanyadors del concurs i en uns dies gaudiran del 
seu premi al parc temàtic tarragoní. 
 
 
Satisfacció d’alumnes i professors amb els Busos de la Prevenció 
 
Amb l’objectiu d’avaluar el resultat de l’experiència es van fer enquestes 
voluntàries a estudiants i professors de valoració del pas dels autobusos pel 
seus centres, amb resultats positius. 
 
Així, dels 10.117 alumnes enquestats, un 50% va assegurar que l’experiència 
els hi va agradar molt, i un 47% van dir que bastant. 
 
L’activitat preferida pel 54% dels alumnes va ser el joc interactiu, tot i que 3 de 
cada 10 la van considerar la més difícil, per sobre de les sessions teòriques 
sobre proteccions, riscos i senyals d’advertència. 
 
Per la seva banda, dels 242 docents que van omplir els questionaris un 45% 
van considerar molt útil l’experiència per als seus alumnes, i un 53% la van 
definir com a útil. A més, un 55% van considerar molt bona la qualitat de 
l’activitat i una ampla majoria va fer una valoració positiva de la durada de les 
sessions i de l’equilibri entre teoria i pràctica. 
 
 
Dos autobusos aula-interactiva han recorregut Catalunya durant el curs 
 
Per dur a terme aquesta iniciativa el Departament de Treball, en col·laboració 
amb el d’Educació, va preparar dos autobusos articulats, autèntiques aules 
mòbils i interactives on 30 alumnes al mateix temps poden, dividits en dos 
grups, fer un taller d’informació i divulgació sobre prevenció, i participar en un 
joc interactiu per posar en pràctica els coneixements adquirits.  
 
En la part teòrica del taller els monitors, que són tècnics especialitzats en 
Prevenció de Riscos Laborals, han mostrat als alumnes -amb el suport d’unes 
il·lustracions multimedia- els riscos més habituals, com les postures 
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inadequades quan es treballa amb ordinadors, així com altres situacions de 
perill que es poden donar en un entorn laboral, ja sigui per les condicions del 
lloc de treball o pel risc d’accidents amb eines i equips de treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els monitors han donat als alumnes els coneixements bàsics en prevenció de 
riscos, que inclouen qüestions com els elements de protecció col·lectiva, que 
són els prioritaris –tanques per evitar caigudes, màquinària de tall protegida–, i 
els individuals –casc, ulleres de protecció, etc.–.  
 
També s’ha explicat als estudiants de secundària nocions sobre com evitar 
riscos i, en cas que això no sigui possible, com avaluar-los i adoptar les 
mesures preventives per minimitzar els seus efectes. Finalment s’ha indicat als 
estudiants com actuar en cas d’incendi i què signifiquen els diversos senyals de 
risc que es poden veure a un centre de treball. 
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La incorporació del valor de la seguretat i salut en el treball des de l’edat de la 
ESO és una forma adient d’invertir en el futur amb l’objectiu que, d’aquí a uns 
anys, es vegi clarament una reducció important del nombre d’accidents de 
treball i de malalties professionals. 
 
Cal recordar que aquesta iniciativa, que es reprendrà el proper curs, s’emmarca 
en el conjunt de noves mesures que està impulsant la Generalitat per lluitar 
contra la sinistralitat laboral.   
 
 
Dimarts, 24 de juny de 2008 
 


