ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA
PRESENTACIÓ
L’assegurança escolar té per finalitat la protecció de l'estudiant contra circumstàncies
adverses, fortuïtes i previsibles.

Aquesta protecció s'atorga en benefici dels estudiants afiliats a l'Assegurança, quan
concorri qualsevol dels riscos protegits i sempre que es reuneixin els requisits exigits.
L’alumnat del nostre centre, a partir de 3r de l’ESO i menor de 28 anys al moment de
formalitzar la matrícula, té garantida la cobertura anual d’aquesta assegurança.
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REQUISITS GENERALS

1. Tenir menys de 28 anys, si bé l'Assegurança Escolar cobrirà tot l'any en què
l'estudiant compleixi l'esmentada edat.
2. Ser espanyol o estranger que resideixi legalment a Espanya.
3. Estar matriculat en el nostre centre en algun dels estudis a partir de 3r de l’ESO.
4. Haver abonat la quota corresponent de l'Assegurança Escolar.
5. Acreditar que ha transcorregut un període mínim d'un any des que l'estudiant es va
matricular per primer cop a qualsevol centre d'ensenyament dels compresos en
aquesta assegurança.
6. No s'exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d'accident escolar,
infortuni familiar per finament del cap de família i tocologia.

RISCOS COBERTS
A. L'accident escolar:
Es considera accident escolar tota lesió corporal que pateixi l'assegurat en ocasió
d'activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició
d'estudiant, incloses les esportives, assemblees, viatges d'estudis, de pràctiques o
de "fi de carrera" i similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades
pels centres d'ensenyança.

B. L'infortuni familiar:

És la situació sobrevinguda en la llar de l'estudiant, que li impedeix continuar els
estudis ja iniciats i que pot ser ocasionada pel finament del cap de família o per
ruïna o fallida familiar.

C. La malaltia.
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PRESTACIONS DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR

A. Prestacions per accident escolar
Assistència mèdica i farmacèutica
Durada:
 Des del moment de l'accident fins a la data de l'alta mèdica i la declaració
d'incapacitat, si l'accident ha originat una incapacitat permanent absoluta o una gran
invalidesa.
 Des del moment de l'accident fins que es trobi en condicions de tornar als estudis,
dins del termini màxim d'un any, si l'accident origina una incapacitat temporal.

Elecció de facultatiu i centre sanitari:
 Si no hi hagués metge i sanatori concertats o col·laboradors, s'abonarà a l'estudiant
la totalitat de les despeses originades per l'accident.
 En els casos d'assistència urgent degudament justificada en els quals l'estudiant
hagi acudit a centres privats no concertats, bé perquè l'estudiant no es trobi en
condicions de procedir a l'elecció del centre hospitalari, bé per la distància fins al
centre concertat, s'abonarà a l'estudiant la totalitat de les despeses ocasionades.
 Les despeses de desplaçament només s'abonaran en cas d'urgència vital.
 Les prestacions farmacèutiques són gratuïtes.

L'assistència mèdica inclou, si escau:
 L'internament sanatorial i la intervenció quirúrgica.
 El subministrament i renovació dels aparells de pròtesi i ortopèdics que es
considerin necessaris per a l'assistència.
 El tractament de rehabilitació necessari per a la curació.
 Les proves mèdiques necessàries per al diagnòstic o tractament.
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Indemnitzacions i pensions per incapacitat
 Si l'accident produeix una incapacitat permanent i absoluta per als estudis ja iniciats,
s'abona una indemnització que oscil·la entre 150,25 euros i 601,01 euros, fixada
proporcionalment al temps d'estudis ja realitzats i a la disminució de la capacitat
ulterior per a una activitat professional.
 Si l'accident produeix una gran invalidesa per als estudis, i l'estudiant queda
incapacitat per als actes més essencials de la vida, s'abona una pensió vitalícia de
144,24 euros anuals.

Indemnitzacions per finament
 Si l'accident produís la mort, s'abonarà als familiars 30,05 euros en concepte de
despeses de sepeli.
 Si l'accident es produís en un lloc diferent al de la residència familiar, aquestes
despeses poden oscil·lar entre 30,05 i 120,20 euros.
 Si l'estudiant finat tingués a càrrec esposa, fills, ascendents directes majors de 65
anys o incapacitats per a tota feina, o germans menors d'edat o incapacitats per a
tota feina, es concedirà, a més, a aquests un capital de 300,51 euros.

Prescripció
 Les accions per reclamar les prestacions derivades de l'accident escolar prescriuen
a l'any d'haver-se produït l'esmentat accident.

B. Prestacions per malaltia
La prestació per malaltia comprèn l'assistència farmacèutica, indemnitzacions per
despeses de sepeli en cas de finament, l'assistència mèdica, inclosa l'hospitalització quan
procedeixi, que està constituïda pels serveis que, a continuació, s'indiquen, així com la
pràctica de medicina preventiva que, si escau, correspongui.
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Assistència mèdica
Durada:
 Serà prestada des que es notifiqui la malaltia, mentre aquesta ho precisi i fins a la
curació o la data de terminació del curs, si arribada aquesta data no s'hagués
matriculat de nou.
 A aquests efectes, es considera notificada la malaltia mitjançant la presentació de la
sol·licitud normalitzada o de qualsevol altre document en aquest sentit.
Elecció de facultatiu i centre sanitari:
 En el cas de no tractar-se de metge i sanatori concertats, on n'hi hagués,
l'Assegurança Escolar abonarà les factures segons tarifes, i correrà a càrrec de
l'estudiant la possible diferència, si n'hi hagués.
 En els casos d'assistència urgent, bé perquè l'estudiant no es trobi en condicions de
procedir a l'elecció del centre hospitalari, bé per la distància fins al centre concertat,
s'abonarà a l'estudiant la totalitat de les despeses ocasionades.
 L'assistència mèdica, que inclou l'hospitalització quan procedeixi, està constituïda
pels serveis de cirurgia general, neuropsiquiatria, tuberculosi pulmonar i òssia, i
tocologia:
Cirurgia general:
 Estan incloses totes les especialitats a excepció de les purament estètiques i
comprèn els serveis d'allotjament i manutenció, quiròfan, l'assistència mèdica i
farmacèutica, així com les pròtesis de substitució (no les ortopèdiques).
 Les despeses originades durant l'internament des del dia de l'ingrés fins al dia de
l'alta, així com les despeses derivades del diagnòstic que motivi la intervenció
quirúrgica.
Neuropsiquiatria:
 Inclou el tractament en règim d'internament o ambulatori de tots els processos
neuropsiquiàtrics que per la seva gravetat afectin la continuïtat dels estudis,
exclosos

els

anomenats

trastorns

del

desenvolupament

psicològic

i

del

comportament i de les emocions que comencen habitualment a la infància i
adolescència.
 Les sessions de psicoteràpia aplicades per psicòlegs estaran incloses sempre que
siguin prescrites per un psiquiatra.
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Tocologia:
 Comprèn les visites al tocòleg prèvies al part, els honoraris mèdics (tocòleg,
anestesista, malalt i comare) i les despeses d'internament com si es tractés de
cirurgia.
 No comprèn les despeses d'atenció als nounats.
Tuberculosi:
 En els casos de tuberculosi pulmonar, comprèn els serveis d'allotjament i
manutenció als centres sanatorials escaients, les cures mèdiques, petita i gran
cirurgia toràcica i l'assistència farmacèutica necessària.
 En els casos de tuberculosi òssia, comprèn els serveis d'allotjament i manutenció als
centres adequats, el tractament mèdic quirúrgic i l'assistència farmacèutica.
 El període d'hospitalització o tractament es fixa en 18 mesos, prorrogables per
períodes de 3 mesos fins a un màxim total de 3 anys, sense solució de continuïtat.
 En determinats casos, es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, cobaltoteràpia,
radioteràpia, ronyó artificial i radioteràpia, així com cirurgia maxil·lofacial.
Fisioteràpia:
 Es reconeixerà quan sigui mèdicament justificada en els tractaments posteriors a
una cirurgia o en casos de traumatismes derivats d'accident escolar.
 El tractament inclou un nombre màxim de 30 sessions, si bé es pot superar amb
caràcter extraordinari aquest nombre en els casos en què l'assessor mèdic de
l'Assegurança Escolar ho consideri necessari.
 S'abonarà d'acord amb les tarifes vigents.
Quimioteràpia, radioteràpia i cobaltoteràpia:
 Cobreix sessions de tractament, medicació, farmàcia hospitalària, material d'un sol
ús, proves de laboratori, transfusions de sang, proves radiològiques i diagnòstiques,
així com estada a l'hospital.
 S'abonarà el 30 % de la factura presentada, corresponent als conceptes relacionats
en el paràgraf anterior, amb el límit de 1.502,53 euros.
Cirurgia maxil·lofacial:
 Cobreix l'assistència mèdica i farmacèutica i els serveis d'internament i manutenció.
 No inclou els tractaments ortodòntics ni odontològics.
 Prestacions farmacèutiques
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 Es prestaran mentre duri l'assistència mèdica.
 En els casos d'internament, l'assistència farmacèutica serà completa sense cap cost
per a l'estudiant.


En tractament ambulatori, s'abonarà el 70% de l'import de l'esmentada assistència, i
l'abonament del 30% restant correspondrà al beneficiari.

En els casos en què aquestes prestacions hagin estat prescrites per un metge de la
Seguretat Social, s'abonarà a l'estudiant només la diferència entre el 40% abonat com a
beneficiari de la Seguretat Social i el 30% que li correspon com a protegit de l'Assegurança
Escolar.
Els medicaments exclosos del finançament de la Seguretat Social queden, igualment,
exclosos del finançament de l'Assegurança Escolar.

C. Prestacions per infortuni familiar

Objecte de la prestació:
 La prestació per infortuni familiar té per objecte assegurar a l'estudiant la continuïtat
dels seus estudis ja iniciats fins l'acabament normal dels cursos que composen la
seva carrera, inclòs el doctorat, quan concorrin circumstàncies que ocasionin
impossibilitat de prosseguir com a conseqüència directa de la situació econòmica
sobrevinguda a la seva llar.

Es concedirà aquesta prestació en els casos següents:
 Finament del cap de família. A aquests efectes, es considera cap de família tant el
pare com la mare, sempre que aportin ingressos a l'economia familiar.
 Ruïna o fallida familiar. En cap cas no s'entendrà com a tal la insuficiència
permanent de recursos econòmics per sufragar els estudis.

Quanties:


86,55 euros per a estudiants pertanyents a famílies no nombroses.



103,85 euros per a estudiants pertanyents a famílies nombroses de categoria general.



129,82 euros per a estudiants pertanyents a famílies nombroses de categoria especial.
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Rèdit
Es carregarà des del dia 1 del mes següent al mes en què es va produir el fet causant.
Abonament
S'abonarà durant el nombre d'anys que faltin al beneficiari per acabar, normalment i sense
repetir curs, la seva carrera.

En tot cas, la prestació s'extingirà quan el beneficiari compleixi 28 anys d'edat.

Compatibilitat
És compatible amb qualsevol beca escolar.

Pròrrogues
Un cop reconeguda la prestació, es comprovarà anualment la persistència de la situació
econòmica i que hi ha hagut l'adequat aprofitament acadèmic.

En el cas de finament del cap de família, els ingressos familiars no podran superar la
quantitat de 6.010,12 euros per cada membre de la unitat familiar. A aquests efectes, es
tindran en compte tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb l'estudiant i els
seus respectius ingressos.

TRAMITACIÓ
Si voleu sol·licitar alguna prestació de l’Assegurança Escolar, en el cas que disposeu de
certificat digital o cl@ve permanent podeu sol·licitar aquest tràmit a través de la Seu
Electrònica de la Seguretat Social. Si no disposeu de cap sistema d’identificació
electrònica, podeu fer el tràmit a través de la plataforma Sol·licitud i Tràmits de Prestacions
de la Seguretat Social. També podeu imprimir el formulari pertinent i, un cop omplert,
enviar-lo per correu ordinari o presentar-lo a la direcció provincial corresponent.

Informació extreta de la seu electrònica de la Seguretat Social.

Febrer de 2022

https://www.seg-social.es

Fonaments de dret:
Llei de 17 de juliol de 1953 (Jefatura del Estado), sobre l’establiment de l’Assegurança Escolar a Espanya.
Reial Decret 1633/1985, de 28 d’agost (Presidència), per el qual es fixa la quantia de la quota de l’Assegurança Escolar.
Ordre de l’11 d’agost de 1953 (Treball) per la que s’aproven els estatuts de la Mutualitat de l’Assegurança Escolar
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ASSEGURANÇA ADDICIONAL PER A ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS EN PRÀCTIQUES

L’alumnat matriculat al nostre centre a cicles formatius de Grau Mitjà i a cicles formatius de
Grau Superior, a banda de l’assegurança escolar obligatòria, disposa també de la
cobertura d’una pòlissa d’assegurança addicional que l’Institut Escola Municipal de Treball
té contractada amb l’Asseguradora Mútua de Terrassa, durant els períodes de pràctiques
en empresa (FCT), formació DUAL i la seva itinerància.
Per a cadascun dels assegurats la pòlissa ofereix un capital de 18.931,50 € en cas de mort
i un capital de 37.664,05 € en cas d’invalidesa, tots dos derivats del risc d’accidents durant
el desplaçament per qualsevol mitjà i durant l’assistència als cursos de formació, inclosa la
realització de pràctiques no laborals en empreses.

INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL
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