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ADMINISTRACIÓ DE 
MEDICAMENTS I ATENCIÓ 
SANITÀRIA ALS ALUMNES

QUÈ FA EL DEPARTAMENT? QUÈ NO FA EL DEPARTAMENT?

Publica el Decret d’inclusiva.
No proporciona atenció sanitària a l’alumnat empa-
rat pel Decret d’inclusiva.

Fa una memòria econòmica del Decret.
No dota els centres suficientment, ni tan sols per a 
l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

Redacta unes instruccions d’inici de 
curs en què l’atenció sanitària es basa 
en la voluntarietat.

No assumeix la seva responsabilitat.

No informa adequadament de les conseqüències ju-
rídiques els treballadors/es dels centres que volun-
tàriament es presten a exercir aquestes tasques, tot 
i que no disposen de la titulació professional perti-
nent.

Fa contractacions externes sense quali-
ficació per atendre les necessitats sani-
tàries.

Aquestes persones contractades no formen part de 
la plantilla. Per a una educació veritablement inclusi-
va qualsevol persona que treballi en un centre ha de 
participar en la seva dinàmica quotidiana (claustres, 
fixació de criteris pedagògics...).

Assigna vetlladores en alguns centres. No tenen el grau d’Infermeria

Augmenta les ràtios de les aules. No augmenta la plantilla formada en inclusió.

Acorda protocols amb associacions 
en què les directrius per a l’atenció a 
l’alumnat impliquen directament la 
plantilla.

No aborda aquesta qüestió amb els i les represen-
tants dels treballadors/es.

USTEC·STEs continuem exigint al Departament d’Educació que assumeixi la responsabilitat que li per-
toca: cal dotar de personal sanitari aquells centres amb alumnat amb necessitats específiques de salut.
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QUÈ HA FET USTEC·STEs FINS ARA?

Des de l’any 2003 USTEC·STEs ha estat al costat dels 
treballadors i treballadores exigint a l’Administració 
una solució per a l’alumnat que necessita una aten-
ció específica per conservar la seva salut.

Al llarg d’aquests anys hem fet públic el nostre po-
sicionament i hem informat els treballadors i treba-
lladores de quins són els seus drets i quines són les 
seves obligacions. Els delegats sindicals hem estat al 
costat dels i les professionals dels centres per a acon-
sellar i donar-los suport en tot moment i per defensar-
los quan calia davant l’Administració. I ho hem fet en 
tots els àmbits on participem:

•  Als comitès de salut de cada ST.

• A la Paritària de Salut del Departament 
d’Educació.

• A les meses sectorials, especialment en la 
que es tracten els documents d’organització 
i gestió.

•  Al Comitè Intercentres del Personal Laboral.

•  I en diferents reunions amb el Departament: 
primària, inclusiva, serveis educatius...

QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES

Després de gairebé 15 anys sense que el Depar-
tament d’Educació solucionés unes mancances

prou documentades, vam presentar un escrit de 
queixa al Síndic de Greuges per tal de posar fi a
una situació que resulta incomprensible després 
de la publicació d’un Decret d’inclusiva que obli-
da un sector específic de l’alumnat. En aquest 
sentit volem expressar el nostre total suport a les 
famílies que necessiten aquesta atenció sanitària 
per garantir una escolaritat en les mateixes condi-
cions que la resta d’alumnat.

QUÈ EXIGIM DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ?

• Assignació de personal tècnic sanitari als 
centres educatius, contractat pel Departa-
ment d’Educació, per a les tasques de cura 
i administració de medicaments a l’alumnat.

•   Un acord de col·laboració amb Salut, de ma-
nera que el personal sanitari del CAP o cen-
tre hospitalari més proper a un centre educa-
tiu pugui atendre les necessitats sanitàries.

•  Un protocol clar, concret i que contempli tots 
els casos en un sol document, especialment 
tot el que fa referència al Decret d’inclusiva.

•  Que s’estableixi la pràctica de trucar sempre 
al 112 en cas d’urgència.

•   Un referent sanitari/coordinador/a d’inferme-
ria  per a tots els centres.


