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1. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
L’estudi s’ha realitzat a partir de les dades aportades per les escoles i instituts de 
Tarragona, a partir d’una taula inventari, en la que es demanava un cens de la flora del 
interior de l’escola i de la flora exterior accessible des de l’interior del centre. 

De totes les espècies de les quals s’ha rebut notificació (≈ 210), 50 són tòxiques o tenen 
alguna part tòxica (arrels, baies, escorça, fulles, llavors, fruits, etc) 

Principalment s’han recollit les dades de toxicitat per ingestió, o/i per contacte 

La prevalença de les exposicions a plantes tòxiques a l’Estat Espanyol és del 0,6 al 1,1% 
anual, similar a Portugal o Grècia (es a dir, la quantitat de persones intoxicades 
anualment és petita, especialment en comparació amb el nord d’Europa o Els Estats 
Units. 

La intoxicació per arbres, arbustos i plantes tòxiques és més alta en el grup d’edat d’1 a 5 
anys. La curiositat o el color pot ser un gran atractiu per als nens, encara que moltes 
plantes tòxiques són de gust amarg. 

Aquest informe conté dos annexos en els que s’ha recollit aquelles espècies que es 
troben en les escoles i instituts i que són tòxiques: 
− El primer annex conté les espècies que es troben en les escoles i instituts i que estan 

a la vegada recollides en la Ordre SCO/190/2004 de 28 de gener, per la qual 
s’estableix la llista de plantes la venda al públic de les quals queda prohibida o 
restringida per raó de la seva toxicitat. Dins d’aquest annex s’han remarcat tres 
espècies que per la seva elevada toxicitat i per l’amplia quantitat que n’ha en els 
centres docents convé donar un tractament més especial (Nerium oleander, Melia 
azederach i Taxus baccatta). 

− El segon annex conté les espècies que no es troben recollides en la Ordre 
SCO/190/2004. 

Excepte en els casos en que convé donar un tractament més especial, en la resta dels 
casos s’haurà d’adoptar mesures de vigilància i informació dels alumnes i els consells 
preventius que s’exposen a continuació, com a últim recurs es podrà optar per eliminar 
les espècies (especialment aquelles en que s’indica com a recomanable) 
 

2. CONSELLS PREVENTIUS 
 
− Es aconsellable NO tenir als centres docents espècimens desconeguts. 

− Atès que amb la confecció de l’inventari s’ha aconseguit conèixer la gran majoria de 
les espècies que es troben en els centres docents, es recomanable etiquetar-les, amb 
el nom i amb missatges o dibuixos que indiquen que no són comestibles o que convé 
no tocar-les. Amb això s’aconseguirà també facilitar l’actuació dels futurs equips 
docents. 

− Si s’ha d’afegir algun espècimen nou a l’escola, és molt important assessorar-se 
abans de la seva possible toxicitat. En cas de ser tòxica és recomanable no plantar-la 
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− És important saber quan s’han de realitzar actuacions en els arbres, arbustos i 

plantes que és troben al nostre centre, per disminuir la seva possible toxicitat (per 
exemple la poda abans que hi hagi fruits, etc.) 

− És aconsellable no fer jocs (collarets, polseres, etc) a partir de llavors i baies de cap 
tipus d’arbre, arbust o planta. 

− És poden instal·lar tanques al voltant dels espècimens que són tòxics. 

− En el cas dels arbres i arbustos, es poden podar les branques més baixes que siguin 
accessibles per als nens 

− Convé recollir freqüentment els fruits, o baies que estiguin al terra 

− S’ha d’informar i assessorar als mestres i professors sobre la toxicitat dels 
espècimens que hi hagi en el centre 

− Si no és pot donar suficient protecció, o és considera que l’espècie es massa tòxica, 
és aconsellable eliminar l’espècimen 

 
3. CONSIDERACIONS FINALS 
 
Convé fer una petita consideració respecte a una certa toxicitat que presenten les llavors 
de tots el fruits d’arbres del gènere prunus (cirerer, prunera, presseguer, ametller, 
albercoquer...) i de l’arbre de la figuera. Els quals no han estat inclosos dins del llistat 
d’arbres, arbustos i plantes tòxics, ja que són fruits de consum humà, però és important 
fer arribar aquesta informació sobre la seva potencial toxicitat: 
− Les espècies del gènere prunus contenen a les seves llavors, flors i fulles el glucòsid 

cianogenètic amigdalina, que en el cas dels ametllers, n’hi ha una proporció molt gran 
a les ametlles amargues. L’amigdalina amb contacte amb la saliva es converteix en 
cianur. 

− En el cas de la figuera (ficus carica) el contacte amb el làtex (suc blanquinós) 
produeix erupcions. Menjar els fruits no madurs pot provocar problemes digestius. 

 


