
 

 
PROTOCOL D'ACCIDENTS AMPA ESCOLA TURÓ DE GUIERA 2016-2017 

 
L'Ampa de l’Escola Turó de Guiera disposa d'una coordinadora d'activitats extraescolars, 
Dayanis Guerra Carballoso que en cas d'accidents la seva tasca consistirà en atendre els alumnes 
i valorar si aquests han de rebre assistència mèdica a la clínica que l'AMPA té concertada a 
través de l'assegurança d'accidents. 

 
El protocol d'actuació de l'AMPA de l’Escola Turó de Guiera en cas d'accidents és el següent: 
• La coordinadora realitzarà la cura del mateix amb la farmaciola que es troba en l'AMPA i que 
es compon de: tiretes, benes o gasa enrotllada, esparadrap tisores, termòmetre, i solució salina 
per a neteja de zona. A l'arribada dels pares la coordinadora explicarà els fets i si es considera 
necessari un diagnòstic mèdic, aquesta ha de fer un comunicat d'accidents i lliurarà un llistat de 
les clíniques concertades perquè la família porti a l'alumne. 
� Per donar part d'accident (excepte esports d’equips benjamins i alevins) 
     - Trucar al telèfon 902 117 400 
     - Informar del número de pòlissa 
     - Passar per correu electrònic el comunicat signat per la família a la clínica i companya. 
� Per donar part d'accident esports d’equips benjamins i alevins 
     - Trucar al telèfon del consell esportiu 
     - Informar del número de pòlissa 
     - Passar per correu electrònic el comunicat signat per la família a la clínica i companya. 

 
• En cas d'accident moderat, realitzarà un primer diagnòstic i cridarà a la família per 
comunicar l'accident. En cas d'haver de traslladar l'alumne a la clínica concertada o hospital es 
contactarà amb Mossos d'Esquadra i ambulància per a procedir. La Coordinadora s'ha de posar 
en contacte amb la companyia d'assegurances per donar part del que ha passat i rebre un número 
d'expedient, aquest part s'ha d'enviar a la companyia per Fax el més aviat possible. Si la família 
decideix que prefereix que l'alumne sigui tractat en una altra clínica o hospital i la situació ho 
permet, serà la família la que reculli l'alumne i el traslladi al centre sanitari. 

 
• En cas d'accident greu, realitzarà un primer diagnòstic i cridarà a la família per comunicar 
l'accident. En cas d'haver de traslladar l'alumne a la clínica concertada o hospital es contactarà 
amb Mossos d'Esquadra i ambulància per procedir. La coordinadora s'ha de posar en contacte 
amb la companyia d'assegurances per donar part d'accident i rebre un número d'expedient, 
aquest part s'ha d'enviar a la companyia per Fax el més aviat possible. Si la família decideix que 
prefereix que l'alumne sigui tractat en una altra clínica o hospital i la situació ho permet, serà la 
família la que reculli l'alumne i el traslladi al centre sanitari. 
 
• En cas d'haver de traslladar a l'alumne al centre sanitari en absència dels pares, la coordinadora 
acompanyarà el menor. 

 
NÚMEROS D’EMERGÈNCIA 

� 112 Emergències 

� 935 94 99 14  Policia Local Cerdanyola 

� 935 92 47 00  Mossos d'Esquadra Cerdanyola 

 

COORDINADORA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 


