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Instruccions per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos
El Govern de les Illes Balears disposa d’un Pla especial per fer front al risc de
fenòmens meteorològics adversos, aprovat pel Decret 106/2006, de 15 de
desembre (BOIB, núm. 9 ext., de 17 de gener de 2007).
Aquest Pla, que conté diverses mesures de prevenció i de seguretat de les persones
i dels béns, recull una sèrie de consells per a la població que cal tenir en compte
per reaccionar de forma adient.
Per tal d’aplicar aquestes i d’altres mesures als centres educatius, es fa necessari
que cada centre disposi del seu propi Pla d‘emergències i d’autoprotecció. Aquest
Pla ha de contenir informació sobre el nivell de risc del municipi on està ubicat el
centre docent (d’acord amb el decret 1006/2006) i, a més, ha d’especificar les
mesures de prevenció i seguretat que s’han de seguir per fer front a fenòmens
meteorològics adversos.
Aquest apartat ha de contenir, com a mínim, les següents instruccions:
1. Quan es notifiqui una preemergència, procurar estar informats de l’evolució de

la situació a través de la Conselleria d’Educació i Cultura.
2. Mantenir l’alumnat i el professorat dins els edificis, allunyats de portes i

finestres, vidrieres o altres elements que puguin causar danys.
3. Retirar els vehicles de les zones amb risc d’inundació, d’allaus o de caiguda

d’objectes.
4. Utilitzar de manera raonable el telèfon. En aquest sentit, s’ha de tenir a

disposició de la Direcció General de Planificació i Centres un telèfon
d’emergència per tal de poder contactar amb el centre docent.

5. En cas de tempesta, tancar portes i finestres i assegurar els accessos.
6. En cas d’inundació, dirigir-se als punts més alts de la zona on us trobeu.
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7. Retirar els objectes en mal estat o perillosos que puguin provocar runes o
enderrocs.

8. Protegir els aparell elèctrics (electrodomèstics, ordinadors, etc.), desendollant-
los per evitar que es danyin per una pujada de tensió o que ocasionin
descàrregues elèctriques.

9. En cas d’emergència al propi centre comunicar i sol·licitar ajuda a través del telèfon
d’emergències 112.

10. Seguir les instruccions que, des de la Direcció General de Planificació i Centres,
es puguin donar. Escoltar per radio les instruccions a la població donades per les
autoritats d’Emergències del Govern de les Illes Balears

Les instruccions esmentades es publicaran a la web de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
Palma, 3 de març de 2008
El director general

Miquel Martorell Mas


