Benvolguts pares i mares,
El motiu d’aquesta carta és per informar-vos de l’existència del Programa Alerta
Escolar Balear, en el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut, la
Conselleria d’Educació i Universitat i el Servei de Salut.
El Programa Alerta Escolar Balear és un programa que vol facilitar l’atenció
immediata i eficient als alumnes escolaritzats que tenen una patologia crònica que
pot donar lloc a una urgència vital en un moment donat.
Les patologies objecte d’atenció d’aquest programa són les següents: asma greu,
al·lèrgies amb risc d’anafilaxi, epilèpsia/crisi convulsiva, cardiopaties congènites amb
risc de mort sobtada i diabetis/hipoglucèmia.
És un programa que preveu la formació sanitària adient per al personal del centre
educatiu. La formació que aquests professionals poden rebre és la que imparteixen
professionals de l’àmbit sanitari adscrits al Servei de Salut de les Illes Balears en
matèria de primers auxilis, per al cas d’emergència.
El programa va dirigit al professorat que atén alumnes que presentin en algun
moment, risc vital relacionat amb les malalties cròniques anteriorment esmentades,
dels centres educatius autoritzats a impartir ensenyaments d’educació infantil,
primària, secundària obligatòria, secundària postobligatòria i educació especial,
siguin de centres públics, privats-concertats o privats, amb alumnat d’edats
compreses entre 0 i 19 anys. En cas dels centres d’educació especial els alumnes
poden tenir una edat màxima de 21 anys.
El programa es desenvolupa de la següent forma:
1. La família o el tutor legal du al centre educatiu el diagnòstic mèdic amb els
plans d’actuació facilitats pel metge i la petició d’entrada en el programa des
del seu metge d’atenció primària o especialitzada.
2. El centre educatiu facilita a les famílies el formulari amb la declaració de
conformitat de registre de dades de l’alumne diagnosticat de les patologies
esmentades.
3. El centre escolar fa arribar aquest formulari al 061 perquè formi part del
registre i facilitar l’atenció immediata.
Es remarca tant el caràcter voluntari de l’adhesió de les famílies al Programa Alerta
Escolar Balear com el caràcter altament sensible de les dades de salut dels alumnes,

protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal –Llei orgànica
15/1999, Reial decret 1720/2007 i la normativa que la desplega-.
Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció a la Diversitat al
telèfon, 971 17 77 80 o escrivint al correu electrònic alertaescolar@dgice.caib.es.
Cordialment
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