
Extracte  Pla d’emergència de l’institut Gabriel Ferrater i Soler 
 

 

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS ESCOLARS 

 
 

Si  un alumne s’accidenta  o es troba malament durant l’horari lectiu : 

 

- es fa càrrec de la situació el professorat de guàrdia, que valorarà la gravetat i la urgència 

de la situació 

 

- Si és una indisposició lleu passatgera: mareig, vòmits, mals de cap... 

 - avisar la família perquè vinguin a buscar l’alumne. 

- si no pot venir ningú, l’alumne ha de romandre al centre. No pot marxar sol.  

 

- Si és un problema més greu i cal  anar a l’hospital: 

 

- petites lesions, contusions, esquinços, traumatismes lleus...: trucar un Taxi:  977-

345050 - (Agrupació Taxis Reus) / 977-312404 – (Cooperativa Taxis de Reus) 

 

-  lesions greus,  accidents, luxacions, hemorràgies fortes, problemes 

cardiorespiratoris,  lipotímies, atacs epilèpsia, atacs forts d’angoixa, crisi asmàtica, 

crisi al·lèrgica , i en  general davant qualsevol situació que exigeixi una actuació 

immediata:  Trucar al 112 (Emergències). Aquest servei hauria d’enviar una ambulància 

i un metge si fos necessari. (Si no responguessin (per qualsevol motiu: comuniquen, no 

agafen el telèfon...): es pot trucar una ambulància  (Ambulàncies Reus):  900 100825 /  

977-320555 / 977-345641 

 

- Telefonar a la família i comunicar-li que es porta l’alumne a l’hospital Sant Joan de 

Reus. 

 

- Acompanyar l’alumne a l’hospital en l’ambulància o en taxi. Mai heu d’agafar el 

vostre cotxe 

 

- Romandre amb l’alumne fins que arribi un responsable.  (Si no es  trobés cap 

familiar o  

responsable de l’alumne hauríeu de trucar al centre per tal que us substitueixi algú –

professorat de  guàrdia- en la custòdia de l’alumne. 

 

 

ALUMNES DE 1R I 2N ESO: Tenen l’assegurança dels seus pares. Ens demanaran les dades 

personals a l’hospital. 

 

ALUMNES DE 3R I 4T ESO I BATXILLERAT: ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATORIA 

- Es recollirà a secretaria un comunicat d’accident escolar per portar-lo a l’hospital. 

(si hi ha temps; si no hi ha temps, ja s’enviarà més tard) 
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