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Pla d’EVACUACIÓ: instruccions per al Professorat i per al PAS
QUAN cal evacuar el centre?
Quan hi hagi un risc intern com ara incendi, explosió, amenaça de bomba.

COM avisarem?
Qualsevol persona que detecti una emergència l'ha de comunicar al professorat de guàrdia.
El professorat de guàrdia dóna avis a consergeria o a la persona de l’Equip Directiu que està de
guàrdia (veure horari de guàrdies de l’Equip Directiu a consergeria i/o a la sala del professorat), en
aquest ordre, el qual es disposa a avaluar-ne l’emergència. El/la conserge o directiu/va queda
assabentat/ada i informa al membre de l'Equip Directiu que està de guàrdia o al conserge. Aquests
han de quedar en disposició de rebre la informació de la emergència i per fer-se càrrec de les
possibles eventualitats.
La persona de l'Equip Directiu que està de guàrdia es dirigirà a la sala del professorat amb la carpeta
d’emergències o control, i passa a ser el/la Cap d’Intervenció (veure les seves funcions)
Avaluat el risc, el professorat de guàrdia que ha rebut l’avís, transmetrà la informació al/la Cap
d’Intervenció. el qual s’informarà de la disposició del personal de consergeria i els donarà les
instruccions necessàries.
Eventualitat #1: No s’ha trobat cap persona de l’equip directiu. El professorat que ha avaluat
l’emergència passa a ser, immediatament, el/la Cap d’Intervenció (seguint les
instruccions que trobarà a la carpeta d’emergències o control)
El/la cap d’intervenció nomenarà una persona responsable per a la SECCIÓ A/B «ESO» i una
altre per a la SECCIÓ C «BTX-CF», als quals donarà instruccions i els lliurarà la documentació
pertinent:
• Full de funcions i ubicacions
• Full de registre de l’evacuació
El senyal d’alarma consistirà a activar la sirena durant tres intervals de 5 segons amb pauses de 3
segons. Si fos pertinent es donaran instruccions per l’equip de megafonia.

COM evacuarem el centre?
Quan sentim l'alarma d'evacuació hem de desallotjar el centre per plantes de la següent manera:
• Les plantes s'han de desallotjar per grups classe, començant per les que estan més a prop de la
sortida o de les escales i acabant per les que estan més lluny; abans la Planta Baixa que la Planta
Primera, i aquesta abans que la Planta Segona.
• La planta soterrani disposa, en les seves dues ales, d’una sortida d’emergència pròpia, que és
per on s’evacuarà.
• Seguint els itineraris senyalats en el plànol.
• L’alumnat ha de sortir d'un en un quan el professorat de l'aula li ho indiqui.
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• El delegat/ada serà l'encarregat/ada de tancar les finestres i la porta de l’aula i serà l’últim/a a
sortir-ne.
• Un cop al passadís, el professorat anirà al capdavant del seu grup d’alumnat.
• Qualsevol persona que sigui fora del seu espai habitual s'afegirà al grup més proper.
• El professorat de guàrdia s’encarregarà de l’evacuació de les aules que no tinguin professor/a.

QUÈ hem de fer i QUÈ NO hem de fer al moment d'evacuar?
•
•
•
•
•

No hem de sortir de l'aula fins que ens autoritzi el professorat de l'aula.
Hem de deixar allò que estem fent i hem de deixar tots els estris a l'aula.
Hem d'anar en fila índia i no hem de córrer.
No hem d'anar mai enrera ni hem de buscar amics/es, germans/es, etc.
Si hi ha fum que fa impracticable una ruta d'evacuació buscarem una ruta alternativa i si no és
possible ens confinarem i ens farem visibles per les finestres. Si podem, taparem orificis interiors
de ventilació i escletxes de portes amb draps molls.
• Qualsevol persona que estigui fora del seu espai habitual s'haurà d'afegir al grup més proper.

ON ens concentrarem?
Els punts de reunió depenen de les sortides d'emergència i són els
que figuren als plànols tal i com segueix:
PUNTS DE CONCENTRACIÓ:
  Fons del pati, a tocar al Camí de la Palanca
  Fons del pati, a la zona central
  Fons del pati, a tocar al Passatge de l’Institut
  A la vorera del carrer Iglesias Navarri, entre els carrers
Comtat d’Urgell i Llorenç Tomàs i Costa
Evacuació del personal de neteja i personal aliè a l’institut
El personal de neteja, AMPA i qualsevol altra persona no inclosa en els apartats anteriors hauran
d’evacuar el centre per la porta de sortida més propera i, seguint els alumnes, adreçar-se al punt de
reunió. En cas de dubte, s’han de seguir les instruccions del professor/a del grup d’alumnes més
proper. Si es produeix una emergència quan el personal de neteja està sol a l’Institut, notificarà la
incidència telefònicament al director.
QUÈ farem quan acabi l’emergència?
Quan ho autoritzi el/la Cap d’Intervenció tothom s'incorporarà a la seva aula o espai de treball
habitual. La tornada es farà ordenada, amb el/la professor/a d’aula al capdavant del grup fins arribar
al lloc de procedència. Els primers a tornar seran els conserges per tal de connectar la llum.
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Vies d’EVACUACIÓ
TOT EL PROFESSORAT HA DE PORTAR SEMPRE A SOBRE LA CLAU MESTRA D’ESO per tal
de poder obrir portes d’emergència. La concreció dels itineraris a seguir des de cada aula o espai
és la següent:
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Planta soterrani

INSTRUCCIONS I CONSELLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evacueu quan soni l’alarma, tot seguint les instruccions del
professorat de l’aula
Evacueu en ordre i ajudeu els companys amb dificultats
Si hi ha fum, ajupiu-vos i tapeu-vos la boca amb un mocador
Sortiu per la via d’evacuació
NO us detingueu bloquejant la sortida i adreceu-vos al punt de
reunió indicat
NO corregueu. Conserveu la calma
NO truqueu per telèfon
NO utilitzeu MAI els ascensors
NO retrocediu ni torneu enrere sota cap concepte
El professorat / PAS utilitzarà els extintors en cas necessari
Ubicació dels extintors

•
•

RESPONSABLE DE PLANTA: el
professorat que es trobi a l’aula
marcada amb fúcsia 
PUNTS DE CONCENTRACIÓ:
  Fons del pati, a tocar al
Camí de la Palanca
  Fons del pati, a la zona
central
  Fons del pati, a tocar al
Passatge de l’Institut
  A la vorera del carrer
Iglesias Navarri, entre els
carrers Comtat d’Urgell i
Llorenç Tomàs i Costa
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Planta baixa

INSTRUCCIONS I CONSELLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evacueu quan soni l’alarma, tot seguint les instruccions del •
professorat de l’aula
Evacueu en ordre i ajudeu els companys amb dificultats
Si hi ha fum, ajupiu-vos i tapeu-vos la boca amb un mocador
•
Sortiu per la via d’evacuació
NO us detingueu bloquejant la sortida i adreceu-vos al punt de reunió
indicat
NO corregueu. Conserveu la calma
NO truqueu per telèfon
NO utilitzeu MAI els ascensors
NO retrocediu ni torneu enrere sota cap concepte
El professorat / PAS utilitzarà els extintors en cas necessari
Ubicació dels extintors

REDSPONSABLE DE PLANTA: el
professorat que es trobi a l’aula
marcada amb fúcsia 
PUNTS DE CONCENTRACIÓ:
  Fons del pati, a tocar al
Camí de la Palanca
  Fons del pati, a la zona
central
  Fons del pati, a tocar al
Passatge de l’Institut
  A la vorera del carrer
Iglesias Navarri, entre els
carrers Comtat d’Urgell i
Llorenç Tomàs i Costa
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Planta primera

INSTRUCCIONS I CONSELLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evacueu quan soni l’alarma, tot seguint les instruccions del •
professorat de l’aula
Evacueu en ordre i ajudeu els companys amb dificultats
Si hi ha fum, ajupiu-vos i tapeu-vos la boca amb un mocador
•
Sortiu per la via d’evacuació
NO us detingueu bloquejant la sortida i adreceu-vos al punt de reunió
indicat
NO corregueu. Conserveu la calma
NO truqueu per telèfon
NO utilitzeu MAI els ascensors
NO retrocediu ni torneu enrere sota cap concepte
El professorat / PAS utilitzarà els extintors en cas necessari
Ubicació dels extintors

RESPONSABLE DE PLANTA: el
professorat que es trobi a l’aula
marcada amb fúcsia 
PUNTS DE CONCENTRACIÓ:
  Fons del pati, a tocar al
Camí de la Palanca
  Fons del pati, a la zona
central
  Fons del pati, a tocar al
Passatge de l’Institut
  A la vorera del carrer
Iglesias Navarri, entre els
carrers Comtat d’Urgell i
Llorenç Tomàs i Costa
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Planta segona

INSTRUCCIONS I CONSELLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evacueu quan soni l’alarma, tot seguint les instruccions del •
professorat de l’aula
Evacueu en ordre i ajudeu els companys amb dificultats
Si hi ha fum, ajupiu-vos i tapeu-vos la boca amb un mocador
•
Sortiu per la via d’evacuació
NO us detingueu bloquejant la sortida i adreceu-vos al punt de reunió
indicat
NO corregueu. Conserveu la calma
NO truqueu per telèfon
NO utilitzeu MAI els ascensors
NO retrocediu ni torneu enrere sota cap concepte
El professorat / PAS utilitzarà els extintors en cas necessari
Ubicació dels extintors

RESPONSABLE DE PLANTA: el
professorat que es trobi a l’aula
marcada amb fúcsia 
PUNTS DE CONCENTRACIÓ:
  Fons del pati, a tocar al
Camí de la Palanca
  Fons del pati, a la zona
central
  Fons del pati, a tocar al
Passatge de l’Institut
  A la vorera del carrer
Iglesias Navarri, entre
els carrers Comtat
d’Urgell i Llorenç Tomàs
i Costa
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Responsables de l’EVACUACIÓ: funcions i ubicacions
Responsables de l’evacuació
1

Cap d'intervenció:

2
3

Control de Secció:
Responsable de planta:

4

Responsable de grup:

serà (per aquest ordre) el directiu de guàrdia, un professor de
guàrdia dels presents a la Sala del Professorat, un professor
present a la Sala de Professorat.
són els professors que designi el/la Cap d'intervenció
és el professor que ocupa l'aula ..06 a les plantes d'ESO, el
professor que ocupa l'aula més pròxima a l'escala en les plantes
de BTX, els professors de CF i els de Tecnologia que ocupin les
aules del soterrani. Donat que l'ocupació d'aules varia, i per tal
d'evitar dubtes sobre qui és el responsable de planta, en sentir
l'alarma els professors/es d'aula es situen a la porta de la seva
aula i acorden sobre la marxa qui és el responsable de planta.
és el professor corresponent de cada grup en el moment de
l’evacuació.

Funcions i ubicacions
CAP D’INTERVENCIÓ
Funcions
1.
2.

3.

4.
5.
6.

analitza el perill i decideix què es el que s'ha de fer.
designa dos professors: un que faci d'informador i de control per a la SECCIÓ C «BTX-CF»,
Control BTX, i un altre professor que faci d'informador i de control per a la SECCIÓ A/B
«ESO», Control ESO. Els ha de lliurar la carpeta de control, a més d’indicar-los aquelles
instruccions que siguin pertinents a la situació actual.
informa els conserges i els indica:
3.1 si han de fer sonar el senyal d'alarma i en quin moment
3.2 si han d'obrir les portes principals (ESO i BTX-CF) o han de vetllar perquè ningú no hi
entri
3.3 si han d'avisar el personal de la cuina-cantina
3.4 si han de tancar les claus-interruptors d'aigua i electricitat a més de parar les calderes
de la calefacció
3.5 qualsevol altra indicació escaient
avisa els Bombers i Policia Municipal si s' escau.
és informat de les incidències pels responsables de planta.
atén les trucades de les famílies, avisa les famílies de les persones afectades i les manté
informades.

Ubicació
•

un cop realitzades les seves funcions d'informador es situa al costat de la porta d' entrada al
pavelló BTX-CF, per tal de controlar i rebre els cossos de seguretat.
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CONTROL BTX-CF — CONTROL ESO
Funcions
1.

transmetre al responsable de cada planta de la seva seccióó les instruccions rebudes del
Cap d’Intervenció.

2.

Control ESO, en acabar d'informar, haurà d' obrir la porta del final del passadís de
l’esquerra de la primera planta (mirant cap al Cadí) sortint per aquí al pati. Obrirà la
cancel·la del pati interior esquerra.
Control BTX-CF, en acabar d'informar, es farà càrrec de la sortida principal de la Secció C,
deixarà les portes completament obertes i retirarà la catifa.
3.1 lliurarà al primer professor que surti l’armilla i el farà responsable del control del trànsit
al carrer Iglesias Navarri.
3.2 el segon professor que surti es farà càrrec de l’alumnat del primer, fins que arribin els
cossos de seguretat
rebre de cada professor de grup l’informe sobre el seu grup, I'aula i el nombre d'alumnat
evacuat.
transmetre al Cap d’Intervenció l’informe final de l’evacuació

3.

4.
5.

Ubicació
•
•
•

per tal d'informar, els responsables de planta hauran de pujar per les escales i tomar a
baixar abans que l’alumnat
Control ESO: es situarà al pati, de manera que sigui identificable des dels diferents punts
d’evacuació
Control BTX-CF: pujarà per l'escala dreta i baixarà per l’esquerra.Es situarà al carrer
Iglesias Navarri, a la vorera, visible des de la sortida de l’evacuació.

RESPONSABLE DE PLANTA
Funcions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fer saber a la resta de professorat de la planta que n’és el responsable.
localitzar el Control corresponent i rebre les instruccions d’evacuació (en teoria només
hauria de sortir al passadís i acostar-se a l'escala principal)
organitzar l' evacuació de la seva planta indicant a la resta de professorat el que ha de fer
designar un professor que dirigeixi el seu alumnat cap a la sortida
informar, calmar i comptar el seu alumnat i lliura-lo al professorat designat
comprovar que tota la planta ha quedat desallotjada i que totes les portes i finestres estan
tancades (sense clau)
baixar i informar el Control corresponent

Ubicació
•

la que li assigni el Control: pot ser anar al punt de concentració o esperar al costat del
Control
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PROFESSOR RESPONSABLE DE GRUP
Funcions
1.

calmar el seu alumnat, ordenar a algun d'ells (delegat/ada) que tanqui les finestres i
desendolli els aparells que hi pugui haver
2. sortir al passadís per tal de rebre les instruccions adients
3. tornar a l'aula per transmetre les instruccions i comptar l’alumnat així que surti, comprovar
l’estat de l’aula, tanca la porta i es posa al capdavant de l’alumnat
4. dirigir el seu alumnat cap a la sortida indicada, que el seguirà en fila índia. Aturarà el seu
grup fins que la planta inferior a la seva estigui desallotjada
5. el primer professor que surt per una sortida d’emergència serà el/la responsable de
sortida
6. si la sortida és una porta amb dues fulles i una està tancada, s’encarregarà d’obrir-la, a més
de treure la catifa per tal d’evitar relliscades i caigudes
7. una vegada a l'exterior dirigirà l’alumnat al punt de concentració designat
8. informar el Control corresponent sobre el grup, aula i nombre d'alumnat evacuat
9. tornar a comptar (si fos possible, passar llista) l’alumnat que ha sortit amb ell
10. en cas d’incidència, informar-ne al Control immediatament
11. evacuació d’alumnat amb discapacitat
11.1 el/la tutor/ra dels grups amb alumnat amb discapacitat s’encarrega de nomenar
un/una responsable d’avisar-los (alumnat amb sordesa) o acompanyar-los (alumnat
amb ceguesa o amb problemes de mobilitat). L’alumnat amb discapacitat i els/les
seus/seves acompanyants són els darrers a sortir, per tal de no retardar la sortida de
la resta
Ubicació
•

la que li assigni el Control: pot ser anar al punt de concentració o esperar al costat del
Control
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Pla d’EVACUACIÓ a l’hora de l’esbarjo
El principal inconvenient d'un pla d'evacuació a l'hora de l'esbarjo és el fet de tenir l'alumnat dispers
i sense el control d'un professor cada 25-30 alumnes.
Si l’emergència succeeix a l'hora de l'esbarjo els alumnes d’ESO romandran tant a les aules com al
pati com als lavabos o a les dependències de la planta baixa, pavelló A o C. Donat que resultarà
impossible realitzar un control del nombre d'alumnes abans d'abandonar l'edifici mirarem de
controlar que ningú no es quedi dintre.
En el cas de l'esbarjo la major part de l'alumnat de Batxillerat i de CF serà al carrer.
Emergència a l’hora de l’esbarjo [edifici ESO]:
1.
2.
3.

4.

5.
7.

els professors de guàrdia de pati vigilaran que ningú no entri a I' edifici i dirigiran els alumnes
cap als seus llocs de concentració
els responsables de la cafeteria vigilaran que els alumnes surtin per la porta d'accés al pati
si hi hagués professors als despatxos de Matemàtiques o Música trucarien a la sala de
professors per avisar i rebre les instruccions oportunes i, abans de baixar per les escales
s'assegurarien que no quedés cap alumne a la segona planta pavelló A. Si hi hagués temps
tancaria en avançar les portes de les aules i lavabos i baixaria per l'escala d’emergència
esquerra (mirant cap al Cadí)
del conjunt de professors presents a la sala de professors en el moment de sonar I' alarma es
designarien quatre professors amb les següents funcions:
• PROFESSOR 1: comprovar que al gimnàs i als lavabos d'alumnes de la planta baixa no hi
quedés ningú. La seva sortida seria per la porta principal.
• PROFESSOR 2: comprovar que a les aules situades a I' esquerra de la sala de professors
(mirant cap al Cadí) no hi quedés ningú. Si hi hagués temps tancaria totes les portes amb
clau. La seva sortida seria per la porta d' emergència r esquerra (mirant cap al Cadí)
• PROFESSORS 3 I 4: pujar a la primera planta i comprovar que no hi quedés ningú. Un professor
faria el recorregut de la planta des de l'aula Al-07 (1r ESO -D ) cap a la dreta i sortiria per la
porta d' emergència dreta ( mirant cap al Cadí) i l'altre faria el recorregut des de l'aula Al-08
cap a l'esquerra (mirant cap al Cadí) i sortiria per la porta d’emergència esquerra (mirant cap
al Cadí)
la resta de professors presents a la sala de professors o en la cafeteria en el moment de sonar
l'alarma sortirien al pati per tal d'ajudar a dirigir l'alumnat cap als seus llocs de concentració
el personal de secretaria seguirà les consignes habituals

Emergència a l’hora de l’esbarjo [Batxillerat i Cicles Formatius]:
1.
2.
3.

4.

els conserges vigilaran que ningú no entri a l’edifici
els responsables de la cafeteria vigilaran que els alumnes surtin per la porta d'accés al pati
si hi hagués professors a les aules de Batxillerat Artístic o CF Informàtica, abans de baixar per
les escales s’assegurarien que no quedés cap alumne a la segona planta del pavelló C. Si hi
hagués temps tancaria en avançar les portes de les aules i baixaria per l’escala de l’esquerra
(mirant cap al Cadí)
del conjunt de professors presents a la sala de professors en el moment de sonar l’alarma es
designarien tres professors amb les següents funcions:
• PROFESSORS 1 I 2: pujar a la primera planta del pavelló C i comprovar que no hi quedés
ningú. Un professor faria el recorregut de la planta des de l’escala de la dreta i comprovaria
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que no hi quedés ningú als despatxos del passadís entre escales. L’altre faria el recorregut
des de l’escala de l’esquerra. Sortirien per la porta principal.
• PROFESSOR 3: pujaria per l’escala de l’esquerra fins a la segona planta. Si no hi trobés un
professor que baixa faria el recorregut de la planta i baixaria per l’escala dreta. Sortiria per
la porta principal.
de entre la resta de professors presents a la sala de professors es designaria el Control ESO i
els demés donarien un cop de ma per tal de dirigir els alumnes als seus llocs de concentració.
el personal de Secretaria seguiria les consignes habituals

Pla d’EVACUACIÓ entre les 14:00 h i les 15:30 h.
En aquest periode de temps al Centre es troben els alumnes del menjador i els de BTX i CF. El
dijous, tots i, per tant, caldrà seguir les consignes habituals.
El responsable de menjador organitzarà els monitors per tal de:
•
fer sortir els alumnes del menjador al pati
•
evitar que els alumnes entrin a l’edifici
•
comprovar que no quedin alumnes als lavabos o als passadissos
El professorat de BTX i CF sortirà amb els seus alumnes per la porta principal del centre

Pla d’EVACUACIÓ a partir de les 17:20 h.
A partir de les 17:20 h. i fins a les 21:30 h. només es fan, majoritàriament, classes a l’edifici vell i el
volum d’alumnat permetria una sortida per la porta principal de l’edifici, malgrat que aquesta no es
pugui considerar com a sortida d’emergència.
El Cap d’intervenció s’assegurarà que els alumnes que puguin trobar-se fent tasques educatives i
les persones que fan la neteja a la part de l’ESO surtin al pati.
El conserge, després de tocar el senyal d’alarma i obrir de bat a bat les portes principals, trucarà
els serveis d’emergència.
Durant aquestes hores és convenient que el professorat que es queda a treballar al Centre ho
comuniqui a algú i sobre tot que es faci veure al marxar.
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Pla d’EVACUACIÓ: instruccions per a l’Alumnat
QUAN cal evacuar el centre?
Quan hi hagi un risc intern com ara incendi, explosió, amenaça de bomba.

COM avisarem?
Qualsevol persona que detecti una emergència l'ha de comunicar a un/a professor/a de guàrdia i
si no el troba, a qualsevol professor/a.

COM evacuarem el centre?
Hem d'evacuar quan sentim el senyal d’alarma sona la sirena durant tres intervals de 5 segons
amb pauses de 3 segons. Si fos pertinent es donaran instruccions per l’equip de megafonia.
Hem de seguir les instruccions del/la professor/a de l'aula que ens adreçarà al punt de reunió a
través de la ruta d'evacuació.
El delegat/a de classe serà l’últim/a d’abandonar l’aula i s'encarregarà de tancar les finestres i la
porta sense clau.

QUÈ hem de fer i QUÈ NO hem de fer al moment d'evacuar?
•
•
•
•
•

No hem de sortir de l'aula fins que ens autoritzi el/la professor/a de l'aula.
Hem de deixar allò que estem fent i hem de deixar tots els estris a l'aula.
Hem d'anar en fila índia i no hem de córrer.
No hem d'anar mai enrera ni hem de buscar amics/es, germans/es, etc.
Si hi ha fum que fa impracticable una ruta d'evacuació buscarem una ruta alternativa i si no és
possible ens confinarem i ens farem visibles per les finestres. Si podem, taparem orificis interiors
de ventilació i escletxes de portes amb draps molls.
• Qualsevol persona que estigui fora del seu espai habitual s'haurà d'afegir al grup més proper.
QUÈ farem quan acabi l’emergència?
Quan ho autoritzi el/la Cap d’Intervenció tothom s'incorporarà a la seva aula o espai de treball
habitual. Aquesta incorporació es realitzarà ordenadament i cada grup seguirà al professor/a de
l’aula amb el qual ha sortit, fins arribar al lloc de procedència.
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Pla de CONFINAMENT: instruccions per al Professorat i per al PAS
QUAN ens hem de confinar?
Quan hi hagi un risc extern, com ara contaminació atmosfèrica tòxica.

COM avisarem?
Qualsevol persona que detecti una emergència l'ha de comunicar a un/a professor/a de guàrdia.
El/la professor/a de guàrdia avalua el risc. Si creu que el risc exigeix el confinament, li comunica
al/la conserge que donarà l'alarma. Si té dubtes sobre la importància del risc, li comunicarà al
membre de l'Equip Directiu que està de guàrdia (veure horari de guàrdies de l'Equip Directiu a
Consergeria i/o sala de professors), el qual avaluarà el risc i, si cal, li comunicarà al/la conserge per
tal que doni l'alarma.
Si hi ha més d’un/a conserge, un/a d’ells/es donarà l’alarma i l’altre tancarà les portes i les sortides
de l’edifici i les finestres de les zones comunes. Si només hi ha un/a conserge, tancarà les portes i
les sortides de l’edifici i les finestres de les zones comunes i l’alarma la donarà la persona que ha
donat l’avís.
El timbre d’alarma es polsarà amb senyals intermitents de: 3 segons polsat 1 segon silenci
(XXXXXXXXX___XXXXXXXXX___XXXXXXXXX) durant dos minuts.
La persona que ha ordenat que es doni l'alarma (professor/a de guàrdia o membre de l'Equip
Directiu) donarà avís als bombers (tel. 085) i a la Guardia Urbana (tel.) si s'escau. També avisarà
telefònicament al director de l'Institut si no és present al Centre. El director/a actua com a Cap
d’Intervenció. En absència seva, aquesta tasca la farà el professor que figura a l’Horari de
Guàrdies de l'Equip Directiu. El/la Cap d’Intervenció utilitzarà com distintiu una armilla reflectant,
per tal de ser fàcilment identificable.

COM ens confinarem?
Quan sentim l'alarma de confinament hem de confinar-nos a les aules o despatxos de la següent
manera:
•
•
•
•

Hem d'entrar a l'edifici si som fora.
Hem d'anar a la nostra aula o despatx habitual si no hi som.
Hem de tancar portes i finestres.
El/la professor/a d'aula seguirà les instruccions del/la responsable de planta, mantindrà els
alumnes en ordre els comptarà
• Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula o
despatx, els alumnes aniran en fila índia, darrera del/la professor/a d'aula que farà de guia.
• Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport al
centre de recepció, que ells determinaran. Farem una evacuació ordenada, com si hagués sonat
l'alarma d'evacuació, fins al mitjà de transport previst.
• El/la responsable de planta, que és el/la professor/a que ocupa aula senyalada en fúcsia als
plànols, s'encarrega, a més de confinar els seus alumnes, de comprovar que els alumnes de la
seva planta estan confinats a les aules i que no queda ningú a fora. També ha de comprovar que
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les portes i finestres de les zones comunes de la planta estiguin tancades. Donat que l'ocupació
d'aules varia, i per tal d'evitar dubtes sobre qui és el/la responsable de planta, en sentir l'alarma
els/les professors/es d'aula es situen a la porta de la seva aula i acorden sobre la marxa qui és
el responsable de planta.

Tasques auxiliars
Si hi ha dos o tres conserges, un/a conserge tanca les portes i les sortides de l'edifici i les finestres
de les zones comunes. Si només hi ha un/a conserge, aquesta tasca la farà un/a professor/a de
guàrdia.
Quan s'hagi acabat el confinament, els/les responsables de planta informaran al/la Cap
d’Intervenció (director/a) de les possibles incidències. Els/les professors/es d'aula també
informaran al Cap d’Intervenció (director/a) de les possibles incidències.

QUÈ farem quan acabi el confinament?
Quan ho autoritzi el/la Cap d’Intervenció es donarà per acabat el confinament i tothom seguirà amb
la seva activitat o abandonarà el centre si ho autoritza el/la mateix/a Cap d’Intervenció.
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Pla de CONFINAMENT: instruccions per a l’Alumnat
QUAN ens hem de confinar?
Quan hi hagi un risc extern, com ara contaminació atmosfèrica tòxica.

COM ens confinarem?
Ens hem de confinar quan sentim el senyal d'alarma de confinament (timbre intermitent: 3 segons
polsat 1 segon silenci):
•
•
•
•
•

Hem de confinar-nos a les aules o despatxos de la següent manera:
Hem d'entrar a l'edifici si som fora.
Hem d'anar a la nostra aula o taller habitual si no hi som.
Hem de tancar portes i finestres.
Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula o
despatx, anirem en fila índia, darrera del/la professor/a d'aula que farà de guia.

QUÈ farem quan acabi el confinament?
Quan ho autoritzi el/la Cap d’Intervenció es donarà per acabat el confinament i tothom seguirà amb
la seva activitat o abandonarà el centre si ho autoritza el/la mateix/a Cap d’Intervenció.
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Resultats del simulacre. Informe [full #1]

Codi
Adreça
Localitat
Nivells educatius
Data

Institut Joan Brudieu
25004188
c/ Bisbe Iglesias Navarri, 27
La Seu d’Urgell
ESO – BTX – CFM – CFS

Participació / col·laboració del professorat
Bona

Regular

Deficient

Observacions:
Temps real de l’evacuació
NOMBRE D’ALUMNAT
TOTAL DEL CENTRE

X min

Secció C: BTX-CF

Planta soterrani
Planta baixa
Planta primera
Planta segona

X min
X min
X min
X min

Secció B: Sala d’Actes

Planta baixa

X min

Secció A: ESO

Planta baixa
Planta primera
Planta segona

X min
X min
X min

Observacions:
Comportament de l’alumnat
Bo

Regular

Deficient

Observacions:
Capacitat de les vies d’evacuació
Bona

Regular

Hi ha hagut deficiències

Deficient
SÍ

NO

Observacions:
Punts de congestió perillosa:
Observacions:
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Resultats del simulacre. Informe [full #2]
Ha funcionat correctament
Alarma

SÍ

NO

Inexistent

Enllumenat d’emergència

SÍ

NO

Inexistent

Escales d’emergència

SÍ

NO

Inexistent

Observacions:
El volum de l’alarma és correcte i els problemes anteriors s’han reparat.
S’ha pogut tallar el subministrament
Gas

SÍ

NO

Inexistent

Electricitat

SÍ

NO

Inexistent

Gasoil

SÍ

NO

Inexistent

Ventilació / climatització

SÍ

NO

Inexistent

Observacions:
Obstacles a les vies d’evacuació: Identificació d’elements de l’edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzen les vies
d’evacuació (mobles, portes d’obertura contrària al sentit de l’evacuació, pilastres, etc.)

Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament del mobiliari, etc.)

Conclusions pedagògiques – Balanç general del simulacre

Suggeriments

[nom i signatura del director/ra]

Director
La Seu d’Urgell, ___ d___________ de 20___
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