GESTIÓ D’EVENTUALITATS
EVENTUALITATS DURANT LA FORMACIÓ
ORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
té contractada una assegurança per cobrir eventualitats durant les pràctiques
formatives i durant la formació fora
f
del centre educatiu.
Marc normatiu
Ordre del conseller d’Educació
d Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es
regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears (BOIB
núm. 95, de 24 de juny)
Article 81. Cobertura d’eventualitats
d
1. La Conselleria d’Educació
d
i Cultura subscriu una pòlissa d’assegurances
assegurances d’accidents
d
i
de responsabilitat civil, complementària a l’assegurança
l assegurança escolar, per cobrir les
possibles eventualitats que es puguin produir durant el desenvolupament de les
le
pràctiques formatives. Aquesta pòlissa només cobreix aquelles pràctiques formatives
organitzades pels centres educatius públics. Per als centres educatius privats aquesta
cobertura només és efectiva per a les pràctiques formatives organitzades d’acord
d
amb
els ensenyaments impartits en règim de concert amb la Conselleria d’Educació
d
i
Cultura.
2. Els centres educatius privats i les entitats que imparteixin ensenyaments no inclosos
en règim de concert han de subscriure pel seu compte una pòlissa d’assegurances
d
per
a la cobertura de les possibles eventualitats que es puguin produir durant el temps
que es facin les pràctiques formatives.

Aplicació pràctica
Responsabilitat civil
c
El tutor del centre educatiu ha d’enviar
nviar a la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors la documentació següent per tal
que es tramiti el pagament dels danys:
– Informe del tutor del centre educatiu en què s’identifiquin
identifiquin l’alumne
l
i el
succés.
– Informe del tutor del centre de treball,
treball amb fotografies si és possible, en què
s’exposin els fets i els danys provocats,
provocats amb el vistiplau del director.
– Factura o pressupost del cost dels danys provocats.
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– Dades de l’empresa
empresa afectada: dades fiscals i dades bancàries per tal que
l’asseguradora
asseguradora pugui fer la transferència
transferèn
bancària.
Per poder tramitar el pagament dels danys s’ha
s
de trametre la informació per
correu electrònic a fct@dgfpieas.caib.es
Accidents
Cal
al actuar segons el protocol d’accidents dels estudis per tal que l’alumne
l
rebi
l’atenció
atenció sanitària corresponent.
És imprescindible tenir el protocol d’accidents
d accidents a la programació d’FCT,
d
segons
l’article 69.2.n) de l’Ordre
l
del conseller d’Educació
Educació i Cultura de 15 de juny de 2010
per la qual es regulen les pràctiques formatives
formatives en centres de treball, a les Illes
Balears (BOIB núm.95,
núm.95 de 24 de juny). S’ha
ha de tenir un protocol per a cada cicle.
Assegurança contractada per la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors
Accidents
dents succeïts a qualsevol
qua
illa
En aquest cas s’ha
ha d’emplenar
d
la declaració d’accident,, que trobareu adjunta
adjunt a
aquest document.
Es convenient fer fotografies dels danys,
danys si és possible.
És pot acudir a qualsevol centre sanitari per ser atès, on s’ha
ha de donar el número
de pòlissa
òlissa i empresa asseguradora. Els podeu trobar a la pàgina web
http://fp.caib.es/.
Normalment el centre educatiu gestiona el pagament. En cas que no sigui així i
hagi
agi de pagar el responsable o l’alumne,
l alumne, es farà un reemborsament
reembor
mitjançant la
factura, fotografies si és possible, l’informe
l
mèdic i les dades dels seus tutors
legals.
Contacte: DGFPIEAS
IEAS (tel.: 971 17 78 00, ext: 62 342)
Observacions: en el cas d’existir dies impeditius no coberts per a alumnes
treballadors autònoms,
tònoms, la nostra assegurança no cobrirà aquesta eventualitat.
Cal informar la DGFPIEAS
DGFP
de l’accident
accident mitjançant un informe en què s’identifiquin
l’alumne,
alumne, els estudis i la descripció del succés,
succés amb fotografies si és possible.
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IMPORTANT: Informau els
e alumnes i l’empresari
presari del protocol que ha de seguir cada
alumne en cas d’accident
accident
Cobertura

Responsabilitat civil en instal·lacions
externes o centres de treball
Responsabilitat
Responsabilitat civil per
civil per danys
danys materials i/o
materials i/o
corporals a tercers
corporals a tercers

Accidents
Accidents

Accidents

Objecte de
cobertura

Alumnes majors de 15 anys

Alumnes

Assegurança

Contacte

Centre sanitari

Observacions

Escolar
(només
menors de
28 anys)
IBSalut
971175908/
Assegurança
pròpia o de
la família
El de
l’assegurança
pròpia o de
la família

Pòlissa FIATC
30-01047794 (a
partir de 16 anys)

Pòlissa FIATC
40-5119170 (en
centres de treball;
a partir de 16 anys)

DGFPIEAS (971177800

DGFPIEAS

ext.62342)

(971177800

fct@dgfpieas.caib.es

ext.62 342)

S’ha de
proporcionar
còpia del
codi de
l’assegurança
a
l’empresari i
fer
fotografies
dels danys
de l’accident
accident
si és
possible.

S’ha de
proporcionar el
número de la
pòlissa de
l’assegurança a
l’empresari i fer
fotografies dels
danys de l’accident
si és possible.
La cobertura
màxima per
accident és d’un
import de 6.000
euros en Centres
de Salut de lliure
elecció.

Pòlissa FIATC
40-51
5119171 (en
instal·lacions externes;
externes
a partir de 16 anys)
anys
DGFP
DGFPIEAS
(971 17 78 00
ext.62 342)
fct@dgfp
fct@dgfpieas.caib.es

fct@dgfpieas.caib.es
Qualsevol.
- Telèfons
d’assistència FIATC
per urgències
mèdiques:
911 227 468
932 825 284

S’ha
ha de donar el número de pòlissa i empresa
asseguradora al perjudicat. Es necessita:
Informe del tutor del centre
educatiu.
Informe del tutor del centre
cen
de
treball amb fotografies en què
s’exposin els fets i els danys,
danys amb el
vistiplau del director.
Factura o pressupost del cost del
danys provocats.
Dades fiscals i bancàries de
l’empresa
empresa afectada per tal que
l’asseguradora
asseguradora pugui fer la
transferència.

S’ha d’enviar un informe del tutor del centre
educatiu a la DGFPIEAS amb el vistiplau del
director. S’ha de trametre la informació per
correu electrònic a fct@dgfpieas.caib.es
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