Instruccions relatives a les assegurances per a les pràctiques acadèmiques externes
dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors
1. Normativa reguladora
Les pràctiques externes estan regulades per la Resolució del director general
d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014
per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques
acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors (BOIB
núm. 37, de 18 de març).
2. Assegurances
El punt 19 de la Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència
del Coneixement de dia 11 de març de 2014 estableix que, per als centres públics, la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats subscriu una pòlissa d’assegurança
d’accidents i de responsabilitat civil, complementària a l’assegurança escolar, per
cobrir les eventualitats que es puguin produir durant el desenvolupament de les
pràctiques externes.
3. Comunicació prèvia
Amb una antelació mínima d’una setmana abans de la data de començament de les
pràctiques, la direcció del centre d’ensenyament superior ha de comunicar per escrit
a la Direcció General d’Educació i Cultura (DGEC) els noms, llinatges i DNI dels
alumnes que han de fer les pràctiques, així com el centre i la localitat en què les
duran a terme, per tal de notificar-los a la companyia d’assegurances.
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4. Reconeixement de responsabilitats
El reconeixement exprés o tàcit de culpa requereix el consentiment previ de la
companyia d’assegurances.
El centre d’educació superior ha de tramitar les declaracions d’accident que
pertoquin, així com proporcionar la prestació sanitària corresponent d’acord amb el
procediment establert en el punt següent. La determinació de l’existència de
responsabilitat civil correspon en qualsevol cas als pèrits de la companyia
d’assegurances.
5. Procediment en cas d’accident i/o responsabilitat civil derivada
a)

Cobertura d’accidents i responsabilitat civil que se’n deriva
Alumnes menors de 28 anys d’edat
●

●

Assegurança de l’alumne o de la família (en primer lloc)
Centre sanitari: el corresponent a l’assegurança pròpia o de la família.
Observacions: s’ha de proporcionar una còpia del codi de l’assegurança
al centre en què es fan les pràctiques.
Assegurança escolar (si l’alumne no té assegurança)
Contacte: IB-Salut / secretaria del centre d’ensenyament superior /
Secretaria Autonòmica d’Educació, Cult ura i Universitats — Servei
d’Escolarització (Tel.: 971 17 65 00).
<http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=577&lang=ca&codi=270
37&coduo=577>
Centre sanitari: centres sanitaris públics de l’IB-Salut.
Observacions: en cas d’haver de fer el pagament de l’atenció rebuda,
s’haurà de demanar el reemborsament segons el procediment establert.
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●

Assegurança FIATC, si cap dels anteriors no cobreix l’accident (pòlissa
30-503426)
Centre sanitari: un dels centres concertats per la companyia
d’assegurances (<http://guiamedica.fiatc.es>).
Contacte: 1r DGEC (Tel.: 971 178 46 03).
2n FIATC (Tel.: 902 182 182 per Espanya i +34 915 149 900
des de l’estranger).
Observacions: s’ha de donar el número de pòlissa (30-503426) i empresa
asseguradora (FIATC). Normalment, la clínica o l’hospital gestiona el
pagament. En cas que no sigui així i el responsable o l’alumne hagi de
pagar, es farà un reemborsament mitjançant la factura i l’informe mèdic.
S’ha d’enviar un informe del tutor del centre d’ensenyament superior,
amb el vistiplau del director, a la DGEC perquè el trameti a l’intermediari
de l’assegurança.

Alumnes a partir de 28 anys d’edat
●

●

b)

Assegurança de l’alumne o de la família (en primer lloc)
Centre sanitari: el corresponent a l’assegurança pròpia o de la família.
Contacte: DGEC (Tel.: 971 178 46 03).
Observacions: el tutor ha de proporcionar una còpia del codi de
l’assegurança al centre en què es fan les pràctiques.
Assegurança FIATC, si l’alumne no té assegurança (pòlissa 30-503426)
Centre sanitari: un dels centres concertats per la companyia
d’assegurances (<http://guiamedica.fiatc.es>).
Contacte: 1r DGEC (Tel.: 971 178 46 03).
2n FIATC (Tel.: 902 182 182 per Espanya i +34 915 149 900
des de l’estranger).
Observacions: s’ha de donar el número de pòlissa (30-503426) i empresa
asseguradora (FIATC). Normalment, la clínica o l’hospital gestiona el
pagament. En cas que no sigui així i el responsable o l’alumne hagi de
pagar, es farà un reemborsament, mitjançant la factura i l’informe mèdic.

Cobertura d’altres responsabilitats civils

3
C/ Alfons el Magnànim, 29, bloc B, 1a planta. 07004 Palma
Telèfon 971784603 - Fax 971784714 · http://dgcultur.caib.es

Tots els alumnes
●

Assegurança FIATC (pòlissa 0040-5044544)
Contacte: DGEC (Tel.: 971 178 46 03).
Observacions: s’ha de contactar amb la DGEC, la qual ha de sol·licitar
instruccions a l’intermediari de l’assegurança. S’ha d’enviar la carta de
reclamació de l’empresa a la DGEC amb la descripció de l’accident i/o els
danys causats. S’ha d’enviar un informe del tutor del centre
d’ensenyament superior, amb el vistiplau del director, a la DGEC.
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