INTRODUCCIÓ
Cada vegada és més freqüent que el personal docent i el no docent que treballa als centres
educatius hagi de fer intervencions diverses amb alumnes pels problemes de salut —aguts,
que poden ser d’emergència o no, o crònics— que poden presentar al llarg de la jornada
escolar. Aquestes intervencions poden provocar certa angoixa en les persones que hi
intervenguin, tant per la urgència de la situació com pel desconeixement del procediment que
cal seguir per resoldre el problema.
Des de l’any 2006 la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Salut treballen
conjuntament per coordinar les actuacions amb infants i joves escolaritzats amb problemes de
salut. En un principi, les actuacions se centraven en els alumnes amb diagnòstic de diabetis
mellitus, segons el conveni de col·laboració subscrit entre ambdues conselleries i l’Associació
de Persones amb Diabetis de les Illes Balears (ADIBA).
L’any 2015 es va crear la Subcomissió d’Atenció en Salut als Centres Educatius, que depèn de
la Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a la Salut als Centres Educatius, que es va
encarregar de redactar el Protocol de comunicació i atenció dels infants i joves amb problemes
de salut crònics als centres educatius, presentat el 2017. Aquesta col·laboració ha contribuït a
l’escolarització normalitzada dels infants i dels joves amb problemes de salut i, també, a la
coordinació dels agents de salut, d’educació i de les famílies per atendre les situacions que es
presenten en la tasca quotidiana. Aquesta col·laboració i aquesta coordinació poden ser un
exemple que s’hagi de seguir amb relació a altres problemes de salut. Així mateix, volem
destacar la col·laboració entre els docents i els professionals sanitaris a l’hora d’atendre els
alumnes que, per motius de salut, han de quedar hospitalitzats.
El curs 2014-2015 es posà en marxa el Programa d’Alerta Escolar Balear, que ha format
professors i auxiliars tècnics educatius en l’actuació d’emergència davant les cinc patologies
que aborda (cardiopaties congènites; crisi epilèptica; crisi asmàtica greu; al·lèrgia alimentària,
al làtex o a picades que poden provocar anafilaxi, i diabetis), el qual ha registrat aproximadament
2.000 infants amb aquestes patologies.
Totes les actuacions demostren que és imprescindible una coordinació ben planificada dels
àmbits educatiu i sanitari que permeti atendre correctament el col·lectiu d’estudiants d’acord
amb les seves necessitats.
La Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a la Salut de les Illes Balears ha elaborat
aquest document sobre primers auxilis, amb la finalitat de facilitar al personal que treballa als
centres educatius que imparteixen ensenyaments reglats una eina elaborada pel personal
sanitari i educatiu que sigui útil per atendre els problemes de salut que poden afectar l’alumnat
durant la seva escolarització.
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