
PROTOCOL GENERAL D’ACTUACIÓ A L’ÀMBIT EDUCATIU ENFRONT D’ALTES 
TEMPERATURES EXCEPCIONALS



RECOMANACIONS GENERALS DE PROTECCIÓ

- Beure aigua i líquids amb freqüència, encara que no es tengui set i amb 
independència de l'activitat física que es realitzi.

- Evitar les begudes amb cafeïna, alcohol o molt ensucrades, ja que poden 
afavorir la deshidratació.

- Romandre el major temps possible en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats, i 
refrescar-se cada vegada que es necessiti.

- Procurar reduir l'activitat física i evitar realitzar esports a l'aire lliure en les 
hores centrals del dia.

- Usar roba lleugera, folgada i que deixi transpirar.
-
- Fer menjars lleugers que ajudin a reposar les sals perdudes per la suor 

(amanides, fruites, verdures, sucs, etc.)



PROTOCOL GENERAL D’ACTUACIÓ A L’ÀMBIT EDUCATIU ENFRONT D’ALTES 
TEMPERATURES EXCEPCIONALS

- La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres informarà els 
centres de l’activació del protocol a partir del butlletí d’avís determinat per la 
Direcció General d’Emergències i Interior.

- Quan un fenomen meteorològic advers assoleix els nivells taronja o vermell 
es genera un butlletí d’avís i es disposaran les mesures organitzatives 
necessàries establertes en aquest protocol general

Llindars de temperatura:
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TEMPERATURES EXCEPCIONALS

Mesures organitzatives generals

- Evitar la realització d’activitats en els espais que resultin més calorosos o a les 
hores més caloroses del dia, traslladant-les, si és possible, a altres espais o 
instal·lacions del centre docent que resultin més oberts, frescos i amb ombra. 

- Sempre que sigui possible, es promourà la ventilació natural que permeti la 
circulació d’aire i es prendran mesures per evitar la incidència directa del sol dins 
les aules. 

- S'haurà de facilitar que els alumnes i professionals del centre s’hidratin i s’ha de 
facilitar que puguin beure aigua i líquids amb la freqüència necessària.

- Es recomanarà que utilitzin roba lleugera de materials que permetin la 
transpiració de la pell. 

- Evitar que l’alumnat realitzi les activitats de major activitat física en les hores 
més caloroses del dia i procurar que es duguin a terme a l’ombra.



Mesures organitzatives específiques, a partir del nivell d’alerta taronja

a) Activitats lectives:

Els centres docents, en aplicació del principi d’autonomia organitzativa, podran 
flexibilitzar l'horari de l'alumnat, modificar agrupaments i reorganitzar les 
activitats lectives previstes per tal d'adaptar-se a les circumstàncies d'altes 
temperatures excepcionals.
Només es podrà permetre la sortida de l’alumnat del centre docent a requeriment 
de les famílies.
Per norma general no serà abans de les 12 hores. En aquest cas les faltes 
d’assistència de l’alumnat podran considerar-se justificades sempre que la 
família hagi avisat. 



Mesures organitzatives específiques, a partir del nivell d’alerta taronja

b) Activitats complementàries i extraescolars

Atès que les activitats complementàries i extraescolars es poden realitzar fora 
dels espais habituals del centre docent (visites, excursions, activitats culturals, 
recreatives o esportives), cal revisar-ne la programació i les condicions de 
realització per si és convenient ajornar-les o cancel·lar-les per protecció.



Mesures organitzatives específiques, a partir del nivell d’alerta taronja

c) Serveis complementaris.

La prestació dels serveis complementaris de transport escolar, no s’han d'alterar i, 
en general, se n'han de mantenir els horaris i les condicions de prestació.
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