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1. OBJECTE
L’objecte del pla d’autoprotecció i del pla d’evacuació és establir unes instruccions amb
caràcter general per regular la realització de l’evacuació del centre en cas d’emergència.
2. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA POSSIBLES
Es donarà l’avís d’emergència davant una situació d’incendi, avís de bomba, terratrèmol,
inundacions, fuga de gas, accident greu d’alumne, professorat, o personal del centre, i
qualsevol altra tipus d’alarma que justifiqui l’evacuació de l’edifici.
3. AVÍS DE SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
Qualsevol persona que detecti una emergència l'ha de comunicar a un professor/a de
guàrdia.
En cas de no trobar cap professor de guàrdia la persona ha d’anar directament a prefectura d’estudis a comunicar l’emergència.
El professor/a de guàrdia avalua el risc i li comunicarà al membre de l'Equip Directiu que
està de guàrdia (veure horari de guàrdies de l'Equip Directiu a Consergeria), el qual avaluarà el risc i, si cal, li comunicarà al/la conserge per tal que doni l'alarma.
El/la conserge donarà l’alarma de situació d’emergència quan li comuniqui un membre de
l’equip directiu.
El membre de l'Equip Directiu donarà avís als bombers (tel 112) i a la Policia Local (tel.
971.37.13.20). També avisarà telefònicament al director/a de l'Institut si no és present al
Centre. El director/a actua com a coordinador/a general. En absència seva, aquesta tasca
la farà el professor encarregat de la coordinació de riscos laborals i en absència d’aquest el
membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia.
4. SENYAL D’ALARMA
El senyal d’alarma en cas d’evacuació del centre seran pitades curtes d’un segon
cadascuna durant 30 segons.
5. PUNT DE REUNIÓ
El punt de reunió en cas de desallotjament del centre per emergència serà al pati oest
entre l’institut i el poliesportiu (pista de futbol), on romandrà tothom fins que els responsables donin per acabada l’emergència.
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6. TASQUES AUXILIARS
El/la conserge obrirà les portes de sortida cap als patis just després de fer sonar l’alarma.
També deixarà oberta la porta principal per permetre l’entrada dels bombers o policia.
El/la conserge s'encarregarà de desconnectar l’interruptor general de la instal·lació
elèctrica sota l'escala de l’entrada principal. Si l’emergència és a l’hivern, també
desconnectaran el subministrament de gasoil a la caldera, en cas d’estar engegada.
Agafaran la llista telefònica d’emergència, un mòbil i la farmaciola portàtil de consergeria i
ho duran al punt de reunió.

7. PAUTES D’ACTUACIÓ DAVANT DE L’EMERGÈNCIA
La persona que detecti un possible cas d’emergència ha d’actuar amb la major rapidesa
possible i sense dubtar. Les pautes a seguir són les següents:
-

Avisar a consergeria perquè donin el senyal d’alarma

-

Avisar al membre de l’equip directiu perquè valori la situació

-

Anar amb el seu grup si estava fent classe

-

Seguir les normes de desallotjament del centre en cas d’emergència

En el cas de que l’emergència sigui un foc i el membre de l’equip directiu, coordinador o
qualsevol altre persona que sigui present creu que es possible apagar-lo amb un mitjà de
protecció contra incendis (extintor), sempre que ja s’hagi desallotjat el centre i no
posi en perill la seva vida ni la dels altres, ho podrà fer. Si l’incendi es massa gran,
s’escampa o es descontrola sortirà immediatament amb la resta del personal al punt de
trobada.
El darrer professor/a en desallotjar una planta tancarà les portes tallafocs (portes verdes
de ferro) que hi ha al passadís de la segona i primera planta, i després anirà amb el seu
grup al punt de trobada.

Cal recordar que sempre és millor desallotjar el centre en cas de dubte i actuar
després o avisar als serveis pertinents.
8. EQUIP D’INTERVENCIÓ
L’equip d’intervenció el formen: el cap de l’equip que serà el coordinador de riscos laborals,
els membres de l’equip directiu i qualsevol altre persona que en el moment de
l’emergència sigui nomenada per ajudar a l’equip d’intervenció. Aquest equip ajudarà en
tot moment al coordinador en el desallotjament del centre o en qualsevol altra tasca que li
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sigui encomanada en el moment de l’emergència. En cas que el coordinador no sigui al
centre en el moment de l’emergència el/la director serà el cap de l’equip d’intervenció.
9. INSTRUCCIONS PER L’EQUIP D’INTERVENCIÓ
EN REBRE L’ORDRE D’EVACUACIÓ DEL SEU SECTOR:
1.- Procedirà a transmetre l’ordre a la resta de persones presents a la seva zona assignada.
2.- Actuarà amb fermesa i serenitat, seguint les pautes següents:
 Guiarà ordenadament els ocupants de la seva zona cap a les vies d’evacuació, tranquil·litzant-los i evitant que corrin.
 No permetrà que ningú sota cap concepte retrocedeixi a recollir objectes personals.
 Ajudarà a persones amb mobilitat reduïda o ferides, sol·licitant ajut si fora necessari.
 Evitarà aglomeracions en els accessos, passos i finals d’escales d’evacuació.
3.- Una vegada finalitzada l’evacuació de la seva zona, verificarà que no queda cap
persona endarrerida, informant-ne al seu coordinador d’emergència.
4.- Tallarà, si escau, el subministrament elèctric de la seva zona abans de sortir.
5.- Acabada l’evacuació de la seva zona, es reunirà amb la resta de l’equip d’intervenció i
es dirigirà cap el punt de reunió establert, verificant l’arriba de tot el personal.
6.- S’encarregarà que els alumnes estiguin amb el seu grup al punt de reunió, tot esperant
ordres del coordinador d’emergència per fer el recompte final d’alumnes.
7.- Indicarà als alumnes el moment de tornar a l’activitat normal.
10. INSTRUCCIONS PELS PROFESSORS
1.- Cada professor es responsabilitzarà de controlar els moviments dels alumnes al seu
càrrec, d’acord amb el pla d’evacuació o amb les instruccions rebudes de l’equip
d’intervenció.
2.- Quan es senti l’avís d’evacuació (pitades intermitents o sirena manual), cada
professor prepararà l’evacuació de la següent manera:
- Tancar totes les finestres de l’aula. (aquestes feines es poden encarregar a alumnes
responsables)
- Fer un recompte dels alumnes.
- Recollir els objectes personals dels alumnes comprovant que no molestin l’evacuació i
ordenar-los en dues files per sortir de l’aula.
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- Verificar que els alumnes no s’emportin els seus objectes personals (motxilles, llibres,
etc...).
3.- Quan es senti l’ordre d’evacuació (encarregat de planta de l’equip d’intervenció),
cada professor es dirigirà amb els alumnes cap a la sortida seguint les rutes d’evacuació
establertes.
4.- En sortir de l’aula, es comprovarà que aquesta queda buida i amb les finestres i portes
tancades. Així mateix, es comprovarà que no quedin alumnes en els serveis o en
dependències annexes a l’aula (biblioteca, taller, laboratori, etc.)
5.- Per a l’evacuació ordenada es seguiran els següents criteris:
- El desallotjament de cada planta es realitzarà per grups, començant a evacuar en
primer lloc els grups més pròxims a les escales i en una seqüència ordenada, de
manera que no es mesclin els grups.
- S’evacuarà, en primer lloc, la planta baixa de l’edifici.
- Simultàniament, les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales , però sense
baixar a les plantes inferiors fins que aquestes no hagin estat desallotjades.
6.- Tenint en compte la tendència instintiva dels alumnes a dirigir-se a les sortides que
utilitzen habitualment cada dia, i que poden no ser les més convenients, cada professor és
l’únic responsable de conduir els alumnes per les rutes d’evacuació establertes, o de seguir
les instruccions de l’encarregat de planta de l’equip d’intervenció.
7.- S’ha de procurar no demostrar comportaments que denotin preocupació o nerviosisme
davant els alumnes.
8.- En arribar al lloc establert o punt de trobada, (a la pista de futbol, entre l’institut i
el poliesportiu nou) els alumnes romandran agrupats per grup classe i el professor
responsable de cada grup farà un recompte i esperarà el recompte final del coordinador
general.
11. INSTRUCCIONS PELS ALUMNES
1.- Cada grup d’alumnes actuarà sempre d’acord amb les instruccions del professor i en
cap cas seguirà iniciatives pròpies.
2.- Els alumnes que tinguin qualque tasca encomanada es responsabilitzaran de complirles i de col·laborar amb el professor.
3.- Els alumnes deixaran recollits els seus objectes personals que, en cap cas, portaran
amb ells i retiraran qualsevol obstacle que pugui obstaculitzar l’evacuació.
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4.- Els alumnes que al sonar en senyal d’alarma es trobin als serveis o en dependències
annexes, a la mateixa planta de l’aula, s’incorporaran ràpidament al seu grup. En cas de
trobar-se en una planta diferent a la de la seva aula, s’incorporaran al grup més pròxim
que es trobi en moviment de sortida.
5.- Tots els moviments s’hauran de realitzar ràpids, però sense córrer i sense empènyer els
altres companys.
6.- Cap alumne s’aturarà a les portes de sortida.
7.- Els alumnes hauran de realitzar l’exercici amb el màxim silenci i sentit de l’ordre,
respectant en tot moment el mobiliari i equipament escolar.
8.- En cap cas i sota cap excusa, un alumne tornarà a l’aula amb el pretext de buscar
amics, germans o objectes personals.
9.- Els alumnes romandran units amb el grup, sense disgregar-se ni avançar a altres grups,
fins i tot quan hagin arribat al punt de reunió, per tal de facilitar el recompte al professor.
12. MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. EXTINTORS.
En cas d’haver d’utilitzar un extintor portàtil s’han de seguir les instruccions següents: si el
foc es produeix amb qualsevol material combustible sòlid, líquid, gasós o instal·lacions
elèctriques fins a 35 Kw de potència, es pot utilitzar un extintor de pols ABC que són la
majoria dels que hi ha a l’institut.
-

Tots els extintors de l’institut estan senyalitzats i n’hi ha un a cada passadís del
mateix.

-

Despenjar l’extintor del seu lloc tenint en compte que poden pesar 5 Kg i posar-lo al
terra.

-

Treure l’anell o passador de seguretat estirant fort i agafar la mànega per dirigir el
doll de pols.

-

Seguidament accionar amb força la maneta i dirigir el doll de pols cap a la base de
les flames.

-

La pols ABC no és tòxica ni corrosiva i pot buidar-se amb uns 10 a 15 segons. Per
això cal mesurar bé la magnitud del foc i utilitzar-lo si el foc és de petites
dimensions o es troba als seus inicis.

-

No deixar mai que el foc s’interposi entre tu i la sortida.

-

Alhora d’apagar el foc fer un batut horitzontal amb la mànega per augmentar
l’eficàcia.
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-

Amb extintors amb mànega plana o rodona a una distància de 3-4 metres és
suficient per apagar-lo.

-

Si pot ser, actuar sempre amb parelles i avisar seguidament de l’incendi.

-

En cas de foc amb combustibles sòlids s’ha de revisar sempre que no hi quedin
brases a l’interior de l’incendi i es pot ruixar posteriorment amb aigua.

Senyalització dels extintors. Extintor ABC 5 Kg mànega rodona i de 6 Kg de mànega
plana.
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14. INSTRUCCIONS PER LA POSADA EN MARXA D’UNA BIE
Si hi ha una alarma d‘incendi o s’ha de fer una prova per tirar aigua amb un BIE (boca d’incendi
equipada, mànega), s’han de seguir els següents passos:

Clau de pas esquerra
Alimentació BIE’s

Clau de pas dreta (aigua carrer)

Quadre de comandament
Manòmetre
Interruptor general
Bomba Jokey
Bomba principal

Vista principal de grup de
pressió

1.- Obrir una BIE traient el vidre, desplegar totalment la mànega i obrir la clau de pas de la
mànega.
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2.- Anar a la bomba i posar l’interruptor general en posició 1 (ON)
3.- Comprovar que la clau de pas de l’esquerra està totalment oberta.

4.- Posar els interruptors de les bombes principal i Jokey en posició manual (amb automàtic també
funcionen).
Si es necessita poc cabal, n’hi haurà prou amb posar en marxa la jokey. Si el foc fos gran es
posarà en marxa la principal i, si és necessari, les dues alhora.

Panell de control de comandament

5.- Aguantar amb força la mànega perquè degut a la pressió et podria colpejar. Regular el pas de
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l’aigua amb la boca segons convingui.
6.- Per aturar les bombes posar els interruptor que s’hagin accionat a la posició “PARO”. Posar
l’interruptor general a la posició 0 (OFF).
7.- Tancar la clau de pas de la BIE i abans de plegar la mànega assegurar-se de treure tota l’aigua
de dins.
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