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Fons de Solidaritat
Relació de casos indemnitzats
Des de la creació del Fons de Solidaritat a l'any 1992, s'han atès més de 140 casos per accidents fortuïts,
que no podien ser atesos a través de l’assegurança de Responsabilitat Civil, amb unes indemnitzacions
que han superat els 2.800.000 €.
A continuació us relacionem els casos indemnitzats:


Pèrdua parcial (35 %) visió d’un ull per impacte d’un llapis



Pèrdua de la tercera falangeta dit índex de la mà esquerra



Pèrdua del 90 % de la visió d’un ull per impacte pilota en una activitat extraescolar organitzada
per l’AMPA



Pèrdua de la visió de l’ull dret per impacte amb baldufa



Despeses d’enterrament 2 alumnes



Alumne cremat en un 18 % del cos per experiment químic



Despeses d’enterrament d’un alumne



Pèrdua de la visió d’un ull per impacte d’un bolígraf



Pèrdua 84 % de l’audició de l’oïda dreta per impacte pedra



Fractura espiroïdal de fèmur, escurçament i limitació



Caiguda pel forat escala amb traumatisme craniencefàlic greu



Amputació falange distal 4rt. dit



Amputació puntes 3r. i 4rt. dit



Limitació del moviment de braç per caiguda gimnàs



Despeses d’enterrament



Amputació falange 2n. Dit



Pèrdua 50 % visió de l’ull esquerre per cop amb lot



Limitació moviment del turmell per caiguda en una sortida



Pèrdua 50 % visió de l’ull esquerre per cop pilota a piscina



Limitació funcional del colze per caiguda a festa escolar



Pèrdua 20 % visió de l’ull per impacte amb punxó



Amputació d’1/3 de la falange distal del dit polze mà dreta



Trencament del “platet” tibial i menisc del genoll esquerre



Pèrdua del 60 % de la visió, per impacte casual d’una pedra



Pèrdua del 30 % mobilitat braç per caiguda al pati



Caiguda per la finestra 5è pis amb seqüeles greus en sortida escolar



Pèrdua 70 % visió ull per impacte d’un llapis



Caiguda pel forat escala amb pèrdua visió d’un ull



Caiguda per les escales amb pèrdua de memòria



Pèrdua del 90 % de la visió d’un ull per impacte de pilota



Pare de l’AMPA cremat 13 % del cos en festa escolar.



Alumna cremada en festa infantil organitzada per l’AMPA



Monitor mort intentant salvar un infant en colònies escolars
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Pèrdua parcial de visió de l’ull per impacte de pilota



Pèrdua part de falange distal a l’enganxar-se dit amb una porta



Limitació sensibilitat – mobilitat i atròfia muscular dit índex per travessar el vidre d’una porta
amb el braç



A classe de gimnàs va fer-se gran ferida a la cuixa amb un banc



Pèrdua de sensibilitat (tacte) tres dits al travessar porta vidre amb mà



Pèrdua tres dits. Estudiant fent pràctiques d’empresa



Caiguda des d’una finestra del 1r. pis amb lesions importants



Disminució mobilitat d’un peu per caiguda d’objecte pesant



Ferida a la galta causada per una joguina de plàstic al pati escola



Amputació de la punta del 3r. dit causat per una porta



Cicatriu al cap per caiguda d’un tobogan



Pèrdua d’ull per cop de pilota



Disminució mobilitat colze per caiguda al penjar-se d’una porteria



Amputació de la punta de tres dits a l’enganxar-se amb una porta



Disminució mobilitat colze al caure per unes escales



Greus cicatrius al braç per cremada al menjador del col·legi



Ferida a la galta amb tisores afectant nervi facial



Pèrdua de tres dits a l’enganxar-se amb una porta



Trencament colze per caiguda a classe gimnàs. Manca de moviment



Alteració vascular ull esquerre al tirar-li un company un guix



Pèrdua mobilitat braç per caiguda a l’ensopegar amb un company



Pèrdua visió de l’ull al tallar-se amb unes tisores



Aixafament dos dits amb una porta



Pèrdua visió d’ull per caiguda en sortida escolar



Caiguda pel lateral d’un tobogan. Fractura braç



Cop a la cara amb un gronxador amb ferida a llavis i mandíbula superior



Aixafament d’un dit amb una porta



Fort cop de pilota al cap provocant pèrdua de l’oïda dreta



Aixafament d’un dit amb porta. Pèrdua d’una falange



Caiguda al gimnàs quedant seqüeles importants al braç



Pèrdua visió d’un ull per cop de pilota



Cicatrius cara, diafragma i cama al travessar vidre d’una porta



Anquilosi dit de mà dreta per enganxar-se amb porta vestuari



Caiguda de porteria futbol en un poliesportiu aliè a l’escola. Despeses enterrament



Pèrdua mobilitat braç dret degut a caiguda a pista de bàsquet



Trencament colze amb limitació de la flexió per caiguda al pati



Cremades 2n. grau a la cama al fer barbacoa en sortida escolar



Trencament lligament genoll per caiguda en rampa mullada



Trencament canell per caiguda a l’escola



Amputació 1a. falange degut a l’enganxament dit amb porta



Enterrament de dos alumnes morts en accidents



Amputació de la falange per enganxament de dits amb la porta



Tros de crani enfonsat per com amb un company
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Amputació de falanges 2n. i 4rt. dit per enganxament amb porta



Fractura del fèmur quedant afectat el cartílag de creixement per caiguda



Caiguda per un desnivell durant una visita



Trencament colze a classe de gimnàstica. Limitació de moviment



Manca de mobilitat a tres dits. Es va enganxar amb el llindar de la porta



Enganxament dit amb una porta, ocasionant limitació de mobilitat



Despeses d’enterrament d’un alumne mort per accident



Trencament de fèmur amb seqüeles de mobilitat



Pèrdua de visió d’un ull mentre realitzava patinatge sobre pista de gel



Trencament d’un braç ortopèdic per accident al pati



Lesió en tendons del braç amb un vidre d’una porta



Amputació de part del dit amb una porta



Alumne paraplègic al caure d’una tirolina en una sortida de l’AMPA



Fractura fèmur relliscada dia de pluja



Amputació de la tercera falange del dit amb una porta



Caiguda escala portàtil pare de l’AMPA en festa de final de curs



Trencament ròtula amb greu cicatriu. Intervenció i llarga recuperació



Trencament llavi superior per empenta de company a l’esbarjo



Despeses d’enterrament d’alumne mort durant colònies



Limitació funcional de la falange del 5è. dit per cop de pilota



Pèrdua última falange 5è dit mà dreta a l’enganxar-se amb porta



Pèrdua 50 % visió ull esquerre per cop amb una forquilla al menjador



Seqüeles mobilitat colze degut a caiguda a l’ensopegar amb vorera perimetral del pati



Trencament fèmur quedant afectat cartílag de creixement degut a que un company li va caure al
damunt



Fractura vèrtebra C6 amb pèrdua d’alçada a causa d’una caiguda a l’esbarjo



Lesió turmell dret mentre realitzava exercici gimnàstica



Cicatriu queloide a la cama a causa d’un tall amb una taquilla



Trencament fèmur quedant afectat cartílag de creixement degut a caiguda durant l’esbarjo



Amputació 1a. Falange 3r. dit mà esquerra a l’enganxar-se amb porta durant unes colònies



Lesió turmell amb limitació mobilitat degut a caiguda per les escales



Caiguda jugant a bàsquet amb pèrdua d’audició oïda dreta. Ja era sort de l’esquerra



Amputació parcial 5è dit mà esquerra amb una porta



Pèrdua de la punta del 2n. dit de la mà esquerra amb una porta



Enganxament de la punta del 4rt. dit de la mà esquerra amb una porta



Pèrdua de mobilitat del colze per caiguda a l’esbarjo



Pèrdua mobilitat espatlla per relliscada d’una cangur en dia de pluja



Pèrdua de la punta del 4rt. dit de mà dreta amb una porta



Tall al canell amb un vidre d’una porta amb limitacions nervioses i estètiques



Pèrdua mobilitat d’un dit de la mà per una caiguda



Dolor residual i danys estètics al trencar-se la cama en sortida escolar



Danys estètics a la galta per ferida amb el pestell d’una porta



Danys estètics degut a cop amb el cantell d’una taula de l’aula



Pèrdua del 70 % de la visió de l’ull esquerre per punxada amb un llapis
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Limitació de la flexió del genoll degut a caiguda per empenta en el pati



Amputació de les puntes de dos dits de la mà per caiguda accidental d’una taula a l’aula



Trencament de l’avantbraç dret per caiguda d’una construcció infantil



Pèrdua 30 % de la visió de l’ull esquerre per punxada amb un llapis



Pèrdua mobilitat braç i danys estètics a l’accidentar-se amb un vidre d’una finestra de l’aula



Trencament del cartílag de creixement del nas per cop d’un company



Dismetria cama esquerra per trencament de fèmur en joc



Trencament lligaments anteriors i posteriors del genoll



Trencament fèmur infant de 5 anys afectant cartílag de creixement



Trencament del nas en joc amb danys estètics



Danys estètics al front per impacte jugant a futbol



Caiguda avia dins de l’escola



Caiguda avia per cop d’una nena de 9 anys, amb danys de mobilitat del canell



Caiguda al pati amb lesions a la cama



Cop al cap per caiguda amb hípica amb pèrdua de nivell de memòria



Lesions per trencament ròtula genoll en activitat esportiva



Caiguda en tobogan infantil amb fèmur trencat



Caiguda al penjar-se d’una porteria de futbol, en presència del seu pare, amb seqüeles al colze



Caiguda d’esquena assegut sobre una petita barana amb afectació de l’oïda
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