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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT URGÈNCIES 
SANITÀRIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE 

L’ESCOLA D’ESTIU UJI 
 
Amb aquest document es pretén clarificar les actuacions que cal dur a terme en cas 
d’urgències sanitàries durant el desenvolupament de l’Escola d’Estiu de la Universitat 
Jaume I. 
 
Davant d’un accident es poden donar diversos tipus de situacions: 
 
 

I.- DINS DEL RECINTE UNIVERSITARI 
 
A.  ACCIDENT O MALALTIA DE GRAVETAT ALTA (dins del recinte universitari) 
 

a) Dins de l’horari d’obertura del Centre Sanitari (de 8.00 a 15.00 h i de 16:00 
a 18.30 h de dilluns a divendres): 

 
1. Aviseu el personal del Centre Sanitari (ext. 8724 i 8725), el qual prestarà els 

primers auxilis i avisarà en cas necessari els serveis externs d’urgències. 
A continuació contacteu amb el coordinador o coordinadora de l’Escola. 
 

2. Si no localitzeu el personal del Centre Sanitari: 

 Aviseu el personal de vigilància i seguretat de l’UJI (9191). 

 Si no el localitzeu, aviseu el SAMU (112). 

 A continuació contacteu amb el coordinador o coordinadora de l’Escola 
d’Estiu. 

 
3. Atengueu la persona accidentada, tal i com se va indicar en el curs de primers 

auxilis, fins que arribe el personal sanitari. 
 

b) Fora de l’horari d’obertura del Centre Sanitari (de 15.00 a 16.00 h): 
 

1. Aviseu el personal de vigilància i seguretat de l’UJI (9191). 

 Si no el localitzeu, aviseu el SAMU (112). 

 A continuació contacteu amb el coordinador o coordinadora de l’Escola. 
 

2. Atengueu la persona accidentada, tal i com se va indicar en el curs de primers 
auxilis, fins que arribe el personal sanitari. 

 
 

IMPORTANT 
En cas de telefonar a algun tipus d’ajuda externa, cal avisar el personal de 
vigilància i seguretat (9191) perquè esperen l’ambulància i la conduïsquen al 
lloc on es troba la persona accidentada o malalta. 
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B.  ACCIDENT O MALALTIA DE GRAVETAT MITJA (dins del recinte universitari) 
 
a) Dins de l’horari d’obertura del Centre Sanitari (de 8.00 a 15.00 h i de 16.00 

a 18.30 h de dilluns a divendres): 
 
1. Traslladeu la persona al Centre Sanitari. 

 
2. Contacteu amb el coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu. 

 
3. El personal del Centre Sanitari valorarà si cal traslladar la persona a l’hospital. 

 
4. Si la gravetat de la situació ho permet, abans d’anar a l’hospital, el director o el 

coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu contactaran amb els pares del/de 
la menor per a informar de la situació i de les mesures que s’han pres. 
 

5. El cas de trasllat a l’hospital la persona anirà acompanyada pel director o pel 
coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu, els quals acudiran a l’hospital 
Rey Don Jaime on indicaran les dades del segur mèdic contractat per als 
participants en l’Escola d’Estiu. 

 
 
b) Fora de l’horari d’obertura del Centre Sanitari (de 15.00 a 16.00 h): 
 
1. Traslladeu la persona al pavelló poliesportiu, contacteu amb el personal del 

Servei d’Esports el qual forma part dels equips de primers auxilis. 
 

2. Contacteu amb el coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu. 
 

3. El coordinador o la coordinadora junt amb el personal que ha prestat els primers 
auxilis a la persona, valoraran si cal traslladar-la a l’hospital. 
 

4. Si la gravetat de la situació ho permet, abans d’anar a l’hospital, el director o el 
coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu contactaran amb el pares del/ de 
la menor per a informar de la situació i de les mesures que s’han pres. 
 

5. El cas de trasllat a l’hospital la persona anirà acompanyat pel director o pel 
coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu, els quals acudiran a l’hospital 
Rey Don Jaime on indicaran les dades del segur mèdic contractat per als 
participants en l’Escola d’Estiu. 
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C.  ACCIDENT O MALALTIA DE GRAVETAT BAIXA (dins del recinte universitari) 
 

a) Dins de l’horari d’obertura del Centre Sanitari (de 8.00 a 15.00 h i de 16.00 
a 18.30 h de dilluns a divendres): 

 
1. Traslladeu la persona al Centre Sanitari. 

 
2. Contacteu amb el/la coordinador/a de l’Escola d’Estiu. 

 
3. El coordinador o coordinadora valorarà si cal avisar la família del/ de la menor. 
 
 
b) Fora de l’horari d’obertura del Centre Sanitari (de 15.00 a 16.00 h): 

 
1. Traslladeu la persona al pavelló poliesportiu, contacteu amb el personal del 

Servei d’Esports el qual forma part dels equips de primers auxilis. 
 

2. Contacteu amb el/la coordinador/a de l’Escola d’Estiu. 
 

3. El coordinador o coordinadora valorarà si cal avisar la família del/de la menor. 
 
 
 

II.- FORA DEL RECINTE UNIVERSITARI 
 
 

A.  ACCIDENT O MALALTIA DE GRAVETAT ALTA/MITJA (fora del recinte 
universitari) 

 
1. Aviseu el SAMU (112). 
 
2. Aviseu el coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu. 
 
3. Atengueu la persona accidentada, tal i com se va indicar en el curs de primers 

auxilis, fins que arribe el personal d’emergències. 
 
 

B.  ACCIDENT O MALALTIA DE GRAVETAT BAIXA (fora del recinte universitari) 
 
1. Atengueu la persona accidentada prestant els primers auxilis basics impartits al 

curs de primer auxilis. 
 
2. Aviseu el coordinador o coordinadora de l’Escola d’Estiu. 
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TELÈFONS: DES DELS MOVILS 
DES DELS FIXOS  

DE L’UJI 

Centre sanitari 964728724 8724 

Personal de vigilància i seguretat 964729191 9191 

SAMU / Bombers 112 #112 

 


