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PLA EMERGÈNCIA- EDIFICI ANNEX 
Evacuació del centre. Com avisarem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PROFESSOR/A O PERSONAL DEL PAS VA A TOCAR L’ALARMA 
situada a la sala de professors (al costat de la porta), o al rebost 

 

Sistema d'alarma 

amb un timbre o amb un xiulet , si és que no hi ha electricitat 
 

Senyal acústic (so)           (aquest senyal s’anirà repetint CURT I RÀPID moltes 
vegades) 

 

( ∧ )_________( ∧ )_________( ∧ )_________( ∧ )_________( ∧ ) 
                           1” so 1" silenci           1” so 1" silenci          1” so 1" silenci           1” so 1" silence         1” so 

 

LA CUINERA (o CONSERGES, si no hi 
són les cuineres) AVISA ELS SERVEIS 
D’EMERGÈNCIA I LA DIRECCIÓ DEL 
CENTRE, I TANQUEN LES ACOMESES 
DE GAS, ELECTRICITAT I GAS-OIL. 
Si no hi ha la cuinera ni les conserges, el 
mateix professor serà qui avisi els serveis 
d’emergència i la direcció del centre. 
La persona que rep la trucada a l’edifici 
principal, avisa a consergeria per tal que un/a 
conserge surti a la porta del pati de l’edifici 
principal per guiar els bombers cap a l’edifici 
annex. 
 

 
 
SERVEIS D’EMERGÈNCIA: 112 
Direcció: 973 48 10 79 
Línia interior: secretaria o consergeria 
 
 
 
BOMBERS: 085 
Policia local: 973483040 
Mossos: 973481494 

 
 

UN/A ALUMNE DETECTA UNA 
EMERGÈNCIA 

(per exemple un incendi) 

AVISA EL PROFESSOR/A 

EL PROFESSOR/A HO COMPROVA 

UN/A PROFESSOR/A O 
PERSONAL DEL CENTRE 

DETECTA UNA EMERGÈNCIA 
(CUINRA, MONITORES ...) 

Curs 2019-2020 
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Com evacuarem el centre 
Sortida A ⇒ la sortida principal de l’edifici, la més gran 

Sortida B ⇒ la sortida lateral que dóna directament al pati (davant de 2n de BTX A) 

Sortida C ⇒ la sortida del menjador (porta corredissa) 

Sortida D ⇒ sortida directa des del rebost de la cuina 

 

Ordre a seguir en l’evacuació Edifici Batxillerats i cicles formatius 

Planta Baixa SORTIDA A : ⇒ Lavabos ⇒ Consergeria ⇒ Magatzems ⇒ Infermeria 
⇒ Sala de professors ⇒ Escala A 

SORTIDA B : ⇒ Aula 2n BXT A ⇒ Aula 1r BXT A ⇒ Aula 1r BTX B ⇒ 
⇒ Escala B  
 

SORTIDA C ⇒ Menjador ⇒ Cuina i rebost 
 

SORTIDA D ⇒ Cuina i rebost 
 

Planta núm. 1 SORTIDA A : Aula D⇒  Aula B ⇒  Aula  CFGM ⇒ Aula C ⇒ Aula 
CGFS 2n  ⇒ Aula A 
 

SORTIDA B : Aula CFGS 1r ⇒ Aula E  ⇒ Aula 2n Batxillerat  B ⇒ 
Laboratori Ciències N  
 

Punt de 

concentració  

Pati de l’edifici principal 
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Planta baixa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use 

la ficha Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use 

la ficha Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

Sortida A 

Sortida B 

Sortida D 

Sortida C 

Sortida A 

Sortida B 

Planta 1a 

Coord. planta 

Coord. planta 
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Recordeu que en cas d'evacuació 

1. S'utilitzaran les sortides habituals de l'edifici i les d'emergència. Cal obrir totalment les 

portes d’entrada. No es consideren sortides les finestres. 

 

2. Quan sentiu el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però 

sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant 

enrere (no tancar mai amb clau). Cal vetllar perquè les persianes de les finestres de 

l’aula estiguin tancades. Cal estar atents i ajudar al professorat amb alumnes amb 

mobilitat reduïda.   

 

3. S'hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de tornar mai enrere a buscar 

companys, familiars o altres persones. 

 

4. Recordeu que s’ha de baixar l’escala pel costat de la paret per deixar pas al costat de la 

barana pels serveis d’emergència. 

 

5. Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos. Feu-vos veure per la finestra. Cobriu els 

orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls si disposeu 

d’aigua. 

 

6. Cal vetllar perquè les portes de les aules no estiguin tancades amb clau. (Recordar que 

no hi ha una ocupació del 100% de l’horari lectiu) 
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Confinament. Com avisarem 

  

Sistema d’alarma 

 
Amb un timbre  (situat a la cuina i consergeria) o amb un xiulet, si no hi ha 
electricitat 

Senyal acústic  (so)  (aquest senyal s’anirà repetnint, LLARG I amb espais 
LLARGS) 

 

( ∧∧∧∧∧ )__________( ∧∧∧∧∧ )__________( ∧∧∧∧∧ )__________( ∧∧∧∧∧ ) 
              5” so      5" silenci       5” so      5" silenci      5” so       5" silenci       5’’so 

 
 

EL PROFESSOR/A MÉS ANTIC AL CENTRE QUE 
HI HAGI A L’EDIFICI EN AQUELL MOMENT SERÀ 
EL RESPONSABLE I ESTARÀ PENDENT DE LES 
INSTRUCCIONS QUE ARRIBIN DE L'EXTERIOR, 
ANANT A CONSERGERIA. 

 
 
RÀDIO 

 
 
TELÈFON 

EL/LA RESPONSABLE DE DONAR L’ALARMA DE L’EDIFICI PRINCIPLA 
TRUCARÀ A LA CUINERA I/O PROFESSOR/A AVISANT D’UNA EMERGÈNCIA 

QUE PROVÉ DE L’EXTERIROR 

QUI REP LA TRUCADA 

DONA L’ALARMA AL CENTRE 

TOTHOM ES TANCARÀ AL CENTRE 
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Com ens confinarem 

Quedant-nos a l’aula fins que ens avisin, tancant finestres, baixent persianes i si cal 

tapant escletxes amb la rba si aquest confinament NO es degut a la impossibilitat 

d’evacuar. 

 

Recordeu que en cas de confinament 

Quan sentim el senyal d'alerta, haurem de fer el següent: 

 Entrar al centre si som a fora. 

 Anar a la nostra aula si quan sona l'alarma som fora de classe, a la nostra planta. 

 Confinar-nos a les aules. 

 Tancar les portes, finestres i persianes. 

 No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats. 

 Un cop confinats es pot fer classe normal. 

 En cas de confinament a l’hora d’esbarjo l’alumnat s’ha de dirigir a l’edifici més 

proper i aleshores segons l’aula que pertoqui. L’alumnat de batxillerat i cicles 

formatius que estigui a l’edifici principal es confinarà a la biblioteca. 

 

Responsable de donar l'alarma 

El professor o personal del PAS que detecti l’emergència. 

 

Responsable de trucar als bombers i a l’edifici principal 

1.- La cuinera   

2.- El mateix professor/a o personal del PAS que hagi detectat l’emergència. 

 

Responsable de desconnectar les instal·lacions 

1.- La cuinera.  (Clau de pas del gas, interruptor general d’electricitat – armariet de 

consergeria- Interruptor que dona electricitat a la caldera de gas-oil – fora de l’edifici, al 

costat de la porta de la caldera) 
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Responsable d’obrir i tancar les portes exteriors de l’edifici (en cas d’evacuació) 

1.- Carme Rey o Teresa Rafart.   2.- Equip directiu 

 

Coordinadors/es generals 

Josep Maria Porredon o algun membre de l’equip directiu o coordinador/a de riscos. 

 

 

 

Coordinadors/es de la planta 

Serà el professor/a que, en un passadís concret, es trobi a l’aula més llunyana de la 

sortida (AULA SITUADA AL FONS DEL PASSADÍS, A LA DRETA) 

Planta Baixa: Serà el professor/a que estigui a l’aula de 2n de Batxillerat A 

Planta Primera: Serà el professor/a que estigui a l’aula de CFGM 

 

Funcions: 

En cas d’evacuació:  

 Ha de vigilar que l’evacuació es faci ordenadament, per les vies d’evacuació 

establertes. 

 És el professor/a “escombra”, ja que ha de vigilar que no s’hagi quedat ningú als 

lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc. Serà l’últim d’abandonar el passadís. 

 Farà anar els alumnes cap a la sortida. 

 

En cas de confinament: 

 Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais 

protegits del centre) i que no queda ningú a fora. 

 Ha de vigilar que  les portes i finestres de totes les dependències que donen al 

passadís estiguin tancades. 
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Responsables de les persones amb mobilitat reduïda: 

Qui les tingui a classe en aquell moment. En cas d’evacuació el professorat responsable 

de l’alumnat es confinarà en una aula, s’acostarà a la finestra en un lloc visible i esperarà 

que els equips d’emergència els vagin a buscar. 

 

Responsable de primers auxilis 

Laia Vilarrasa 

 

Funcions:  

En cas d’evacuació i en cas de confinament:  

- Atendre les persones ferides i avaluar les lesions que tinguin.  

- Preparar el trasllat de les persones ferides, si cal.  

- Acompanyar les persones ferides al centre sanitari quan les autoritats diguin que es pot 

abandonar el punt de concentració 

 

Professorat 

Què farà? 

El professor/a que hi hagi en el moment de l'emergència a cada aula és el responsable 

dels alumnes, i s'ha d'encarregar de: 

 

En cas d'evacuació: 

● Complir les instruccions del coordinador/a del passadís o planta. 

● Tancar les portes i les finestres de l'aula, abans d'evacuar-la. 

● Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de 

manera que es faci una evacuació ordenada. 

● Rebre i fer el recompte dels alumnes al punt de concentració. 
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En cas de confinament: 

● Complir les instruccions del coordinador/a del passadís o planta. 

● Tancar les finestres i persianes. 

● Fer entrar els alumnes a l'aula. 

● Fer el recompte dels alumnes a l'aula. 

 

 

Alumnat 

Què farà? 

En cas d'evacuació: 

● Haurà d'anar a la seva aula, si quan sona l'alarma són fora de classe, però a la seva 

planta. 

● Haurà d'anar a l'aula més pròxima i incorporar-se a un grup si quan sona l'alarma està 

en una planta que no és la seva; quan arribi al  punt de concentració, haurà de buscar el 

grup de la seva classe. 

● Haurà de deixar els objectes personals i evacuar l'aula amb tranquil·litat; de pressa, 

però sense córrer, sense tornar mai enrere. 

● Haurà de posar-se en fila, darrere l’alumne que delegui el professor, que farà de guia, 

fins arribar al punt de concentració (pati de l’altre edifici). Un cop allà s’haurà de 

concentrar al costat del professor/a que tenien a classe per tal de poder fer el recompte. 

 

 

En cas de confinament: 

- Haurà d'entrar a l'institut si són a fora. 

- Haurà d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són a fora. 

- Haurà de posar-se en fila, darrera del professor/a, que farà de guia, si han de confinar-se 

en una zona del centre que no sigui la seva aula. 


