
Pla  d'emergència
del centre docent
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Identificació del centre

Nom del 
Centre:

INS La Ferreria

Codi: 08044533
Nivells educatius:  Educació secundària obligatòria.

 Batxillerat.
 Grau Bàsic de cicle fromatiu.
 Grau mig i superior de cicles formatius de 

formació professional.
 PFI.

Adreça C. del Progrés, 57
Població Montcada i Reixac Comarca: Vallès Occidental

Any de realització del pla

2008

Data d'actualització del pla

06-03-2009
12-03-2012
14-02-2013
17-10-2013
29-12-2013
22-09-2014
15-09-2015
18-11-2015
24-10-2016
30-11-2016
30-10-2017
30-11-2017
04-05-2018
28-09-2018
25-09-2019
10-11-2019
05-11-2020
06-04-2021
18-12-2021
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Carrers o vies per on es pot accedir al centre
1. *Anoteu-ne el nom i completeu les dades

Nom Sentits Amplada de la
calçada (en metres)

Carrer del Progrés Doble    Únic X 10
Carrer de la Química Doble XÚnic    15  
      Doble    Únic         
      Doble    Únic         
Els carrers són prou amples perquè passin els vehicles dels bombers, 
policies, ambulàncies, etc.?                     Si  X      No   

Equipament de seguretat a l’exterior del centre:
Hi ha hidrants a la via pública?Si       No X
Si n’hi ha, com són?

de pericó      
de columna   

Indiqueu el diàmetre de l'hidrant (mm):      80    100    150  

Fitxa núm. 1. Pàg. 13 d' "Elaboració del pla".

Característiques de cada edifici
Completeu les dades per a cada edifici del centre docent

Edifici 1 Edifici 2 Edifici 3

Nom1 Tramunta
na

Migjorn Garbí

Any de construcció 1995 1995 2021

Superfície construïda aproximada
( m2)2

5950       877

Estructura3 Metàl·lica      
De formigó X X
D’obra      
Altres      

1 Si els edificis tenen un nom (ex.: edifici  preescolar, edifici primària, edifici cargol...) es pot 
anotar  per a identificar-lo.
2La superfície construïda no comprèn els patis ni altres zones descobertes

3Si no sabeu quin tipus d'estructura té l'edifici demaneu assessorament a l'Ajuntament



Observacions:
Tenim tres edificis interconnectats per les escales i passadissos 
exteriors.
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Planta baixa
Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

Edifici: 1 Nom: Tramuntana

Activitats

Nombre d’aules i altres espais del centre1

Núm. Nom Núm. Nom

T001 T002

T003 T004

T005

T006 Magatzem Bar T007

T008 T009

T010 T011

T012 T013
T014 T015 FCT
T016 WC + Vestuari

Ocupació màxima de la planta

Alumnes 270
Personal docent 70
Personal no docent
                                                           Total aproximat 340

Vies d’evacuació  2  
Escales (o sortides a l’exterior) 
Nombre 2
Amplades                                            

                                           

Són alternatives?3 Sí  X No   
Són practicables?4 Sí  X No   
Són senyalitzades? Sí X No   
Hi ha sortides directes a 
l’exterior?

Sí X
Nombre2

No

Mitjans que teniu per a protegir-vos

x  Enllumenat                        
d’emergència

X   Detectors 
automàtics

1Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors,
despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre altres.
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Planta Baixa
Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

Edifici: 2 Nom: Migjorn

Activitats

Nombre d’aules i altres espais del centre1

Núm. Nom Núm. Nom
M001 M002 Gimnàs

Ocupació màxima de la planta

Alumnes 120
Personal docent 4
Personal no docent
                                                                 Total 124

Vies d’evacuació  2  
Escales (o sortides a l’exterior)
Nombre 2
Amplades                                            

                                           

Són alternatives?3 Sí  X No   
Són practicables?4 Sí  X No   
Son senyalitzades? Sí  X No   
Hi ha sortides directes a 
l’exterior?

Sí  X
Nombre2

No

2Les  vies  d'evacuació  són  vies  d'accés  habituals  o  no  (escales  i  sortides  d'emergència)  que,  en  cas
d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur
(el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

3En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt
sempre hi hagi més d'una sortida.
4Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des
del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 3. Pàg. 15 d’ "Elaboració del pla".
1Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors,
despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.
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Mitjans que teniu per a protegir-vos

Planta Baixa
Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

Edifici: 3 Nom: Garbí

Activitats

Nombre d’aules i altres espais del centre1

Núm. Nom Núm. Nom
G001 G002
G003 G004
G005 G006
G007 G008
G009 G010
G012 G013
G014 G015
G016

Ocupació màxima de la planta

Alumnes 330
Personal docent 6
Personal no docent 4
                                                                 Total 340

Vies d’evacuació  2  
Escales (o sortides a l’exterior)

2Les  vies  d'evacuació  són  vies  d'accés  habituals  o  no  (escales  i  sortides  d'emergència)  que,  en  cas
d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur
(el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

3En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt
sempre hi hagi més d'una sortida.
4Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des
del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 4. Pàg. 16 d' "Elaboració del pla".
1Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors,
despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.
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Nombre 2
Amplades                                            

                                           

Són alternatives?1 Sí  X No   
Són practicables?2 Sí  X No   
Son senyalitzades? Sí  X No   
Hi ha sortides directes a 
l’exterior?

Sí  X
Nombre2

No

Mitjans que teniu per a protegir-vos

Planta núm. 1
Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

Edifici: 1 Nom: Tramuntana

Activitats

Nombre d’aules i altres espais del centre3

Núm. Nom Núm.
T101 T102
T103 T104
T105 T106
T107
T108 T109
T110 T111
T112 T113
T114 T115
T116 T117
T118 T119 WC Dones
T120 WC Homes T121

2Les  vies  d'evacuació  són  vies  d'accés  habituals  o  no  (escales  i  sortides  d'emergència)  que,  en  cas
d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur
(el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

1En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt
sempre hi hagi més d'una sortida.
2Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des
del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 4. Pàg. 16 d' "Elaboració del pla".
3Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors,
despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.
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Ocupació màxima de la planta

Alumnes 345
Personal docent 18
Personal no docent 4
                                                                 Total 367

Vies d’evacuació  1  
Escales (o sortides a l’exterior)
Nombre 2
Amplades                                            

                                           

Són alternatives?2 Sí  X No   
Són practicables?3 Sí  X No   
Son senyalitzades? Sí  X No   
Hi ha sortides directes a 
l’exterior?

Si  X
Nombre1

No   

Mitjans que teniu per a protegir-vos

Planta núm. 1     
Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

1Les  vies  d'evacuació  són  vies  d'accés  habituals  o  no  (escales  i  sortides  d'emergència)  que,  en  cas
d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur
(el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

2En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt
sempre hi hagi més d'una sortida.
3Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des
del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 5. Pàg. 17 d' "Elaboració del pla".
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Edifici: 2 Nom: Migjorn

Activitats

Nombre d’aules i altres espais del centre1

Núm. Nom Núm. Nom
M101 Cantina M102

Ocupació màxima de la planta

Alumnes 40
Personal docent 23
Personal no docent 2
                                                                 Total 65

Vies d’evacuació  2  
Escales (o sortides a l’exterior)
Nombre 2
Amplades                                            

                                           

Són alternatives?3 Sí  X No   
Són practicables?4 Sí  X No   
Son senyalitzades? Sí  X No   
Hi ha sortides directes a 
l’exterior?

Si  X
Nombre1

No   

Mitjans que teniu per a protegir-vos

Planta núm. 2
Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

1Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors,
despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.

2Les  vies  d'evacuació  són  vies  d'accés  habituals  o  no  (escales  i  sortides  d'emergència)  que,  en  cas
d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur
(el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

3En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt
sempre hi hagi més d'una sortida.
4Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des
del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 5. Pàg. 17 d' "Elaboració del pla".
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Edifici: 1 Nom: Tramuntana

Activitats

Nombre d’aules i altres espais del centre1

Núm. Nom Núm. Nom
T201 IDIOMES T202 Aula
T203 Aula T204 Aula
T205 Dept. Ciències T206 Dept. Llengües
T207 T208
T209 T210
T211 T212
T213 T214
T215 T216
T217 T218
T219 T220
T221 T222

Ocupació màxima de la planta

Alumnes 330
Personal docent 24
Personal no docent 0
                                                                 Total 354

Vies d’evacuació  2  
Escales (o sortides a l’exterior)
Nombre 2
Amplades                                            

                                           

Són alternatives?3 Sí  X No   
Són practicables?4 Sí  X No   
Son senyalitzades? Sí  X No   
Hi ha sortides directes a 
l’exterior?

Si  X
Nombre     

No

Mitjans que teniu per a protegir-vos

1Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors,
despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.
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Planta núm. 2
Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

Edifici: 2 Nom: Migjorn

Activitats

Nombre d’aules i altres espais del centre1

Núm. Nom Núm. Nom
M201 M202
M203 M204
M205 M206
M207

Ocupació màxima de la planta

Alumnes 150
Personal docent 16
Personal no docent
                                                                 Total 166

Vies d’evacuació  2  
Escales (o sortides a l’exterior)
Nombre 2
Amplades                                            

                                           

Són alternatives?3 Sí     No x
Són practicables?4 Sí  X No   
Son senyalitzades? Sí  x No   
Hi ha sortides directes a 
l’exterior?

Si    
Nombre     

No x

Mitjans que teniu per a protegir-vos

x    Enllumenat d’emergència
      Detectors 
automàtics

2Les  vies  d'evacuació  són  vies  d'accés  habituals  o  no  (escales  i  sortides  d'emergència)  que,  en  cas
d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur
(el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

3En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt
sempre hi hagi més d'una sortida.
4Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des
del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 5. Pàg. 17 d' "Elaboració del pla".
1Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors,
despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.



2Les  vies  d'evacuació  són  vies  d'accés  habituals  o  no  (escales  i  sortides  d'emergència)  que,  en  cas
d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur
(el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

3En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt
sempre hi hagi més d'una sortida.
4Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des
del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 5. Pàg. 17 d' "Elaboració del pla".
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Riscos interiors (depenen de les instal·lacions del centre)  1  
Marqueu les opcions corresponents amb una creu

Incendis i explosions       

Risc alt
Senyaleu si hi ha aquestes instal·lacions al centre

xInstal·lacions  i aparells elèctrics

      Estan sectoritzats? 2               Sí X                   No 
  Calderes: assenyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza

       gas propà           gas butà              gas naturalX

       gas-oil        Un altre. Anoteu-los:   

       Estan sectoritzades?              Sí  x                   No   

  Dipòsits de combustibles o productes perillosos (tòxics o 
inflamables)

    Tipus de combustible

       gas propà                gas butà             gas natural

       gas-oil        Altres anoteu-los:   

       Estan sectoritzats?              Sí                    No   

  Tallers i laboratoris3

S'hi utilitzen productes inflamables o fàcilment combustibles? Sí  X  No   

Quins productes? Etanol, propanol, acetona, Isolit(glicerhol-ethanol), 
metilmetacrilat, plaquit(methylmethacrylate), pentaerythritoltriacrylate.

Estan sectoritzats?                        Sí   X                   No   

  Altres: locals tècnics, tallers de manteniment, etc.

Anoteu-los:      

1Els locals i les zones de riscs es classifiquen en tres tipus: risc alt, risc mitjà i risc baix. En el pla
hi  figura una classificació orientativa, d'acord amb la normativa vigent.
2Sectorització:  espai  que  queda  separat  d'altres  espais  mitjançant  elements  delimitadors,
resistents al foc,  que permeten aïllar-lo del fum i del foc durant un temps determinat  en cas
d'incendi (parets, portes i vidres especials resistents al foc, etc.)
3En alguns centres de formació professional hi ha tallers i laboratoris on el risc pot ser alt arran
de la quantitat i el grau de perillositat dels productes utilitzats, així com del tipus de processos
que s'hi realitzin. Consulteu la fitxa  Què farem en cada cas? Seguretat a les instal·lacions  per
saber quines precaucions s'han de prendre en les instal·lacions del centre on hi pot haver més
risc d'incendi.

Fitxa núm. 7. Pàg. 19 d' "Elaboració del pla".
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Estan sectoritzats?                        Sí                        No   

Riscos interiors 
Marqueu les opcions corresponents amb una creu

Incendis i explosions       

Risc mitjà
Senyaleu si hi ha aquestes instal·lacions al centre

  Cuines: Senyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza

       gas propà          gas butà        gas natural X

       gas-oil        Un altre. Anoteu-lo:   

       Estan sectoritzades?        Sí  X               No   

  Altres: Bunsens al taller de Pròtesi Dental

Estan sectoritzats?                  Sí  X               No   

Risc baix

Biblioteca                         
Tallers i laboratoris          
Sala d'ordinadors             
Magatzem de material     
Altres                                

Estan sectoritzades?        Sí  x      No   
Estan sectoritzades?        Sí  x      No   
Estan sectoritzades?        Sí  x      No   
Estan sectoritzades?        Sí  x      No   
Estan sectoritzades?        Sí          No   

Riscos sanitaris

Riscos associats amb la salut dels alumnes

Intoxicació per via oral Convulsió. Atac epilèptic

Cremada Electrocució

Ennuegament Hemorràgia greu

Inconsciència Ofegament per immersió

Traumatisme greu

Fitxa núm. 8. Pàg. 20 d' "Elaboració del pla".
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Riscos exteriors   (depenen de la situació del centre)  
Indiqueu si hi ha aquests riscos al centre

Hi ha risc d'inundacions ?
El risc  d'inundacions  depèn de  la  zona  on  sigui  l'escola  i  de la  seva
situació. L'època de màxim risc, a Catalunya, és la tardor.

Si   X   No
Hi ha risc de nevades  i glaçades ?
El risc de nevades és elevat sobretot a les zones de muntanya. De tota
manera, on les nevades i glaçades poden provocar  més problemes és al
litoral a zones no preparades per a la neu .

     Si   X No
Hi ha risc de terratrèmols?
A Catalunya el risc de terratrèmols és baix. Les comarques amb més risc
de patir terratrèmols són el Ripollès i la Garrotxa.

     Si   X  No
Hi ha risc de tempestes i ventades?
En les tempestes, els llamps i els vendavals són el que pot provocar més 
danys.
Les ventades més fortes es produeixen a l’Alt Empordà i al Baix Ebre.
                                      Si   X   No
Hi ha risc d'incendis forestals ?
Si és a prop d'una massa forestal

Si   X   No
Hi ha risc d'accident químic ?1

El risc depèn de les instal·lacions properes al centre que hi hagi. Per a 
valorar aquest risc responeu primer a les següents preguntes:
El centre és a prop d'alguna d'aquestes instal·lacions?

Gasolinera Sí X  Distància aproximada (m) 50m        No   

Indústria química Sí     Distància aproximada (m)             No X

Magatzem de 
productes tòxics

Sí     Distància aproximada (m)             No X

Carretera principal, 
autopista o autovia per
on circulen vehicles 
amb mercaderies 
perilloses

Sí     Distància aproximada (m)             No X

Hi ha risc d'accident nuclear1

El risc depèn de la proximitat del centre a una central nuclear.
El centre, és a prop d'alguna central nuclear?
Sí     Distància aproximada (m)              No X

1111111111Les  indústries  químiques  i  les  centrals  nuclears  tenen  plans  d'emergència
especials.  Si  el  centre és a prop d'alguna indústria química o una central  nuclear,  demaneu
informació a l'Ajuntament per a confirmar si sou en la zona de risc.

1111111111Fitxa núm. 9. Pàg. 21 d' "Elaboració del pla".
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Fitxa d'incidents del centre  

La fitxa servirà per a valorar els punts febles del centre

Anoteu els incidents que es produeixin
Data Hora Lloc Tipus d'incident Aspectes remarcables
3/05/
2013

01/20
21
19/05
/2021
20/05
/2021

10h

tarda

matí

Taller 
pròtesis

S’incendia olla amb 
cera calenta 
provocant un petit 
incendi. No hi ha cap 
dany personal ni 
material.
Inundacions: per la 
riera del costat
Fuga Amoníac 
empresa del costat
Continua la fuga 
Amoníac empresa del 
costat

Fem servir manta 
apagafocs i extintor, ja 
que la primera mesura 
falla per la cera calenta.

Evacuem el centre

Evacuem el centre

Evacuem el centre



PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGONA



GARBÍ



PUNTS DE REUNIÓ



D
irecto
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s que ca
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Serveis d'emergència
Anoteu-ne els telèfons

Bombers de la Generalitat 112

Policia local / Guàrdia urbana 935752177

CRA (Centre Receptor d'Alarmes) (1)

Ajuntament 935726474

Mossos d’esquadra 112

Guàrdia civil

Policia Nacional

Sanitat
Anoteu-ne els telèfons i els noms (si escau)

Creu Roja

Ambulàncies

Centres d’assistència Primària

Centres hospitalaris

Altres

SEM

061

(1) Alguns municipis disposen de CRA (Centre Receptor d’Alarmes) per a rebre les alarmes de riscs o 
accidents del propi municipi.



D
irectori de telèfons que calen tenir en com

pte

Fitxa núm. 11. Pàg. 30 d' "Elaboració del pla".

Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas 
d'emergència
Anoteu la freqüència de cada emissora

Emissora local 104.6

Catalunya Ràdio 102.8

Catalunya Informació 92

RAC 1 87.7

Empreses de serveis de subministrament
Anoteu-ne el nom i el telèfon

Companyia d’aigua Aigües de Barcelona

Companyia elèctrica Endesa

Companyia del Gas Gas Natural

Companyia d’assegurances

Empreses de manteniment
Anoteu-ne el nom i el telèfon

Instalació de protecció contra incendis Bifor
934651769

Calderes MH_Industrias SLU 
935809080

Ascensors Zardoya – OtisiTüvrheinland
937237458

Instal.lació elèctrica Instalaciones Ginesta SL
636980183

Jardineria Sendo Plant SL
609721106

Alarma Bifor
934651769

Desratització / Antiplagues Antiplagues de Catalunya
937270944

Parallamps Ingesco SA
937360300

Manteniment en general Juan Meca
670204125 – 649724676

Manteniment taller Higiene Bucodental Servident BCN
934792733



Manteniment taller Pròtesi Aspiracions Ribelles
935747568

Manteniment General Alberto RodriguezSanchez
649724676

Manteniment Elèctric

Personal del centre
Anoteu-ne el nom i el telèfon

Director/a Aurora Gonzalez (696399027)

Cap d’Estudis Jose Antonio Leo (627944935)
Luis Lairadó (675466728)
Trini Lopez (625755625)

Coordinació pedagògica Alicia de Miguel (636066028)

Secretari/a Silvia Portero (670342236)

Professors/es A Ieduca

Fitxa núm. 12. Pàg. 31 d' "Elaboració del pla".





Q
u

è
 farem

?
 E

vacuar e
l cen

tre

Com avisarem  1  

PULSA INTERRUPTOR DE L'ALARMADE PLANTA I AVISA
CONSERGERIA/SECRETARIA

AVISA ELS BOMBERS2 I EL CRA3 Telèfon: 112

Sistema d'alarma

Amb sirena  X                 Per megafonia                   amb un timbre    
Altres sistemes (anoteu-los)      

1Si teniu un sistema de detecció d'incendis o polsadors d'alarma, aquests aparells donaran avís a la centraleta, que haurà de
ser en un lloc on sempre hi hagi personal mentre que  hi hagi activitat al centre. Les diferents llums d'avís han de ser
clarament identificables i referides a un lloc del centre. A continuació el procediment és el que es detalla en el quadre: es
comprova que hi ha l'emergència, es dóna l'alarma i s'avisa els bombers
2La trucada als bombers s'ha de fer sempre i de forma prioritària. Vegeu el model d'avís als bombers.
3Centre Receptor d'Alarmes de la Policia Local

Fitxa núm. 13. Pàg. 36 d' "Elaboració del pla".

UNA ALUMNE DETECTA UNA EMERGÈNCIA
(per exemple un incendi)

AVISA EL PROFESSOR/A

UN PROFESSOR/A O PERSONA DEL
CENTRE DETECTA UNA EMERGÈNCIA

Extintor
EL PROFESSOR/A HO COMPROVA

Extintor

SI EL/LA RESPONSABLE NO ÉS
CONSERGERIA/SECRETARIA

SI EL/LA RESPONSABLE NO ÉS
CONSERGERIA/SECRETARIA



Senyal acústic (so)

Exemple Dibuixeu el senyal:
__________1' so     
30" silenci   1' so



Model d'avís als bombers:
 Sóc del centre INS La Ferreria que és al carrer Progrès, nº 57, a prop

de la benzinera del polígon de la Ferreria a Montcada  i Reixac.
 Tenim un..... (incendi, explosió, etc).
 És a la planta..... (núm.).....a la.....(biblioteca, aula... etc.).
 Gravetat:.....(per ex. “surt força fum”).
 Hi ha.....(quantitat ferits).
 Estem evacuant el centre.
 Sóc el/la.....(persona que truca: director/a, conserge, etc).
 Truco des del telèfon 93 575 21 84.

En el centre tenim 1473 alumnes.



PLANTA SEGONAPLANTA SEGONA

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

1ª 1ª

2ª 2ª

3ª 3ª

ENS DIRIGIREM ALS PUNTS DE REUNIÓ

Com evacuarem el centre

L’evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament, els ocupants de les plantes
superiors mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada, i respectant
laprioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors.

Punts de Reunió(veure plànol adjunt): N’hi ha dos. 1: al pati gran, a l’Est, al costat de
l’edifici Tramuntana. El  2: és al pati petit, a l’Oest, al costat de l’edifici Tramuntana. Són
els punts a on tots els evacuats s’han de dirigir. En aquests punts es farà el recompte
total dels alumnes.

 Ens  situarem  per  planta  de  procedència  al  lloc  marcat  amb  els  professors
acompanyants.

 Per grups de classe. En ordre. No deixarem que els alumnes marxin de la filera
fins que no es doni per finalitzat l’emergència.

 Tindrem cura de no posar-nos davant  la reixa que dona accés a la sortida de
camions per tal de facilitar l’accés al centre dels equips d’emergència  (bombers).

 Si canvien de filera impedeixen que altres professors puguin fer el recompte amb
facilitat.

 Cada coordinador de planta comptarà el nombre d’alumnes segons les dades
que li aportin els professors de cada grup amb els que comprovarà que no ha
quedat cap alumne pel camí. 

 Els coordinadors de planta,  un cop corroborades les dades, comunicaran al/la
Coordinador/a General, que tot és correcte.



Planificació de l’evacuació en cas d’emergència

 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.

 Els alumnes han de sortir d’un en un quan el/la professor/a de l’aula
ho indiqui.  Aquest/a professor/a  compta els alumnes que surten de
l’aula  i  els torna a comptar al  punt de reunió;  utilitzarà un full  per
anotar-ho.  Aquest/a mateix/a professor/a,  assegura que l’aula quedi
amb  les  finestres  i  portes  tancades  (sense  clau).  L’encarregat  de
tancar les finestres i  la porta de l’aula pot  ser el  delegat/ada de la
classe, que seria l’últim/a en sortir. Un cop al passadís, el professor/a
anirà al capdavant del seu grup d’alumnes. 

ATENCIÓ: el professor/a s’ha d’assegurar, abans de marxar, que
ell/a no és el Coordinador de planta.

 El  primer  professor/a  que  surt  per  una  sortida  d’emergència  (porta
passadís)  serà  el/la  professor  guia d’aquella  planta-sector.  Si  la
sortida és una porta amb dues fulles i una està tancada, s’encarregarà
d’obrir-la. 

 Qualsevol  persona  que  estigui  fora  del  seu  espai  habitual  s’haurà
d’afegir al grup més proper.

 Els/les professors/es de guàrdia i de permanència, s’encarregaran de
l’evacuació de les aules a on no hi hagi professor/a. I ajudaran a que la
Evacuació es realitzi de forma correcta.

 Coordinador de planta: En són cinc. 

Ho serà el professor del nº de l’aula més baixa ocupada en aquest
moment a la:

- 1 coordinador planta baixa Tramuntana/Migjorn

- 1 coordinador primer pis Tramuntana/Migjorn

- 1 coordinador segon pis edifici Tramuntana.

- 1 coordinadors segon pis edifici Migjorn.

- 1 coordinador tot l’edifici Garbí

En sentir l’alarma el  professor/a se situa a la porta de la seva aula i
comprova si a l’aula amb número inferior a la seva hi ha professor/a. Si
no és així seguirà mirant números d’aula més petits. I si no  en troba
cap, serà ell/a que haurà de fer de coordinador de planta.

El  Coordinador  de  planta s’encarrega  de  comptar  els  seus
alumnes i  confiar-los al  professor de l’aula més propera i  de fer
d’escombra".  Això  vol  dir  que  comprova  que  la  resta  de
professors/es, alumnes i altres han desallotjat i han tancat portes i
finestres i  que no queda ningú a cap dependència de la planta,
inclosos departaments i lavabos. 



Ho ha de fer de forma ràpida, sense entretenir-se.

Al moment d’evacuar

- 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 enrere 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.

Evacuació d’alumnes amb discapacitats

 El  professor  s’encarrega  de  nomenar  els  responsables
d’acompanyar als alumnes amb problemes de mobilitat).

 Els  alumnes  amb  discapacitats  i  els  seus  acompanyants
abandonaran l’aula darrera  la  resta  de companys,  per  tal  de no
retardar la sortida de la resta.

 Tancarà el grup el Delegat.

 Si no fos possible evacuar-lo, el confinarem en una aula amb un
professor,  I  avisarem al  Coordinador  de  planta  i  el  Coordinador
General que ho comunicarà als bombers. 

Evacuació del personal de neteja i personal aliè al 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 concentració. En cas
de  dubte,  s’han  de  seguir  les  instruccions  del  professor/a  del  grup
d’alumnes més proper.

Què farem quan acabi l’emergència?

Quan ho autoritzi el/la  Coordinador/a general  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.

Un cop a l’aula el professor pot fer una reflexió amb el seu grup d’alumnes
sobre les actuacions i  els problemes que s’hagin pogut detectar durant



l’evacuació i reflexionar sobre allò que pensen els alumnes i ells mateixos
que pot millorar-se.

Recordeu que en cas d’evacuació

1. Si  detecteu  un  incendi,  teniu  extintors  com a  primera  actuació.
Aviseu immediatament per tal de poder donar el senyal d’alarma al
Parc de Bombers.

2. Utilitzarem les sortides  d’emergència marcades als plànols. No es
consideren  sortides  les  finestres,  portes  de  terrasses,  patis
interiors, etc.

3. No s’han d’usar l’ascensor.

4. 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.

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.

6. S’hauran de deixar els objectes personals, i no s’haurà de tornar
mai enrere a buscar companys, germans o altres persones.
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Com avisarem  1  

 AVISA EL/LA RESPONSABLE DE DONAR L'ALARMA (equip directiu)

DONA L'ALARMA AL CENTRE 2

Sistema d'alarma

amb sirena                  per megafonia  X          amb un timbre  Altres 
sistemes (anoteu-los)      

Senyal acústic (so)
Exemple Dibuixeu el senyal:
__________            
1m so     5s silenci   1m so

___
amb veu grabada a sobre el so

TOTHOM ES TANCARÀ A L'ESCOLA

EL RESPONSABLE DE L'EMERGÈNCIA
ESTARÀ PENDENT DE LES INSTRUCCIONS

QUE ARRIBIN DE L'EXTERIOR
RADIO TELÈFON

Model d'avís a EMERGÈNCIES:

 Sóc del centre INS La Ferreria que és al carrer  Progrés, nº 57, a
prop  de  la  benzinera  del  polígon  de  la  Ferreria  a  Montcada   i
Reixac.

 Degut a..... (Inundació, aiguat, nevada, núvol tòxic).
 Estem CONFINATS.
 Hi ha.....(quantitat ferits).
 Sóc el/la.....(persona que truca: director/a, conserge, etc).
 Truco des del telèfon 93 575 21 84.

 En el centre tenim 1473 alumnes.

1Alguns municipis disposen d'un sistema d'alarma per tal d'avisar la població en cas d'accident químic. Vegeu la fitxa: Què
farem en cada cas. Accident químic.
2L'alarma de confinament ha de ser diferent de l'alarma d'evacuació

Fitxa núm. 15. Pàg. 40 d' "Elaboració del pla".

S'AVISA D'UNA EMERGÈNCIA QUE
PROVÉ DE L'EXTERIOR

SONA L'ALARMA DEL MUNICIPI  (només
en cas d'accident químic)

SI EL/LA RESPONSABLE NO ÉS
CONSERGERIA/SECRETARIA/EQUiP

DIRECTIU

SI EL/LA RESPONSABLE ÉS
CONSERGERIA/SECRETARIA/EQUIP

DIRECTIU



Com ens confinarem

Confinar-se

Significa tancar-se en un lloc segur, a l’interior de l’escola.

Quan ens hem de confinar

Bàsicament, quan hi ha riscos externs, que provenen de fora del centre, com ara:

 unes inundacions o un aiguat,

 una nevada o una glaçada,

 una tempesta,

 un accident químic,

 un accident nuclear,

 un incendi forestal.

Planificació del confinament en cas d’emergència exterior

 Avisar  al  responsable  del  centre  davant  d’una  trucada  de  l’exterior,  o  en
detectar quelcom que impliqui una situació de confinament.Aquest donarà la
ordre de Confinament.

 Donar el senyal d’alarma, diferent del d’evacuació.

 Avisar els serveis d’emergència (112).

 Entrar al centre si som fora. Anar a la nostra aula sempre amb ordre i en filera.

 Confinar-nos a les nostres aules i tancar portes i finestres. Intentar agrupar-nos
dins l’aula el més lluny possible de les finestres. 

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

 Estar pendents d’instruccions que arribin de l’exterior.

 En cas que les autoritats ens diguessin que ens hem de traslladar farem una
evacuació ordenada fins al  punt  de concentració,  atenent  a les instruccions
que  determinin  el  punt  de  concentració  i  com  arribar-hi  (instruccions
d’evacuació).

Fitxa núm. 16. Pàg. 41 d’ "Elaboració del pla".
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Responsable de donar l'alarma, trucar als bombers i al 
CRA, bloquejar ascensor i tancar subministrament elèctric 
i gas, obrir reixes.

Nom/Càrrec - Donar alarma Evacuació: Professor, conserge 1,
Conserge 1: obrir reixes, gas Tramuntana i Mijorn.
Conserge 2: ascensor, electricitat Tramunt. I Mijorn, gas Garbí.
Adminstratiu 1: trucar bombers, electricitat Garbí.
- Donar alarma Confinament:  Professor/a de l’Equip Directiu que 
estigui de Guàrdia.
Adminstratiu 1: trucar bombers

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Secretaria

Substitut/a - Donar alarma Evacuació: Professor, conserge 2, Professor/a de 
l’Equip Directiu que estigui de Guàrdia
Conserge 2: obrir reixes, gas Tramuntana i Mijorn.
Professor/a de l’Equip Directiu que estigui de Guàrdia: ascensor, 
electricitat Tramunt. Mijorn, gas Garbí.
Adminstratiu 2: trucar bombers, electricitat Garbí.
Professor/a de l’Equip Directiu que estigui de Guàrdia: si no hi ha 
conserge o adminstratiu.
- Donar alarma Confinament:  Professor/a de l’Equip Directiu que 
estigui de Guàrdia
Adminstratiu 2: trucar bombers
Professor/a de l’Equip Directiu que estigui de Guàrdia: si no hi ha 
conserge o adminstratiu.

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Evacuació: alarma: pulsadors del centre //trucada emerg.: 
Secretaria
Confinament: alarma: consergeria // trucada emerg.: Secretaria

Què farà



PROTOCOL EMERGÈNCIA EQUIP DIRECTIU

En cas d’Emergència: La directora o membre equip directiu o coordinador de riscos 
han de vetllar per l’aplicació del Protocol.

Els sons d’ALARMA d'Evacuació i Confinament, tenen sons diferents i els originen 
aparells diferents:

 So evacuació: El so de la sirena surt de les alarmes vermelles.
 So confinament: El so prové dels altaveus de l’equip de so de la Ferre. A 

més, té sobreposat missatges de veu, que indiquen “Confinament” i demanen 
tranquilitat.

El de Confinament només s’activarà desde Consergeria Garbí, quan vosaltres doneu 
l’ordre.

So d'Evacuació funciona diferent: 
 El nostre Centre té distribuïts per tot arreu polsadors, que quan els presionem,

disparen el so de l’alarma.
 Per tal d’evitar d’evacuar el centre per una Falsa Alarma, seguim el següent 

protocol. Quan sona l’alarma, els conserges, primer la silencien, després 
verifiquen que sigui una emergència real i si és així, la tornen a activar. 

 En aquest moment comença la Evacuació del Centre.

En cas que soni l’ALARMA: El professor/a de Guardia de l’Equip Directiu   ha de   
correr   a   Consergeria Garbí   a coordinar l’EMERGÈNCIA.  

El protocol funciona amb

 dos conserges  

 un administratiu  

 un membre de l’equip directiu per coordinar  

L’Equip directiu ha de saber les funcions dels conserges i administratius per 
substituir-los si fos necessari. Aquestes les teniu a continuació.

Les instruccions dels membres de l’Equip directiu estan penjades al suro de Cap 
d’Estudis i a Consergeria.



PROTOCOL EMERGÈNCIA CONSERGE GARBí

Cada dia, a primera hora del matí, els conserges obriran i deixaran
obertes durant tota la jornada: 

 Les dues reixes grans (portons) de pas al Pati gran (Est) i del
pati petit (Oest) des dels edificis Migjorn i Tramuntana. 

 Els panys de totes les Portes dels Passadissos.

Responsabilitats davant d’una EVACUACIÓ
 

  Conserge Garbí (substitut: Conserge Tramuntana, Professor/a de 
Guardia de l’Equip Directiu):
–  Pulsador alarma evacuació:

_    Si algú pulsa algún pulsador dels passadissos i estem a 
Consergeria Garbí: Sonarà només un “avisador” a l’interior de 
consergeria. I després de 5 minuts, sonaran automàticament les 
dels passadissos. Així ens donarà temps de silenciar i anar a 
veure que ha passat.

_ Si no estem a consergeria, passaran els cinc minuts i es dispararan 
totes les alarmes.

_ En cas que que soni l’alarma (ho fan la de robatori i evacuació a 
l’hora).

 Aneu a consergeria (Garbí) a on hi ha les dues centraletes:

 Primer Centraleta Robatori: 

Clicar el vostre codi per desarmar-la.

 Segón Centraleta Evacuació:
A la foto, ara mateix: El missatge de la pantalla i les dues llumetes enceses ens 
indiquen que tot està ok.



  Silencieu l’alarma: pulseu “SILENCIAR SIRENAS”

Si us demana la contrasenya, la teniu enganxada a la 
centraleta: 1111

 La pantalla ens indica la zona del Insti a on hi ha el 
pulsador que han activat.

 Anirem corren a localitzar el polsador i verificarem que 
no sigui una falsa alarma. Hi han dues possibilitats:

 Si no és alarma real: S’ha de restaurar el sistema:

 Agafarem les clauetes per rearmar el pulsador 
(penjades amb tots els jocs de claus a consergeria 
Garbí). Anirem a rearmar-lo.

 A “Centraleta Evacuació” hem de Resetejar la 
Centraleta: pulsar “RESET”. I tot torna a estar 
preparat.

 Si és alarma real: tornem a Consergeria i a la “Centraleta 
Evacuació”: 
1 Pulsem el botó vermell “ACTIVAR SIRENAS”. I 
Tornarà a sonar la alarma a tot el centre. ARA comença la 
EVACUACIÓ!!!
2 Agafeu les “claus EMERGÈNCIA”,penjades a la paret de

la dreta de la taula dels conserges:
3 Obriu el pany de la reixa gran (portón) edifici Garbí amb 

carrer Progrés i deixarem la reixa ajustada.
·         4 Sortiu al carrer per la reixa Gran (portón)  al costat del

Taller Pròtesi i deixem la reixa ajustada (sense candau).

·         5  Tanqueu la  clau  general  del  gas:  Tramuntana-Migjorn.
(armari exterior davant jardineres)

·         6 Obriu, entreu i torneu a ajustar la reixa (sense candau) de
la Sortida d’Emergència del Pati Gran (ala EST, al final rampa). Aquest és
l’accés al centre dels equips d’emergència, bombers.



·         7 Travesseu els camps de bàsquet i obriu les dues reixes
del pati posterior de l’Edifici Tramuntana que comuniquen el Pati Gran Amb
el Pati Petit.

·         8  Obriu  la  reixa-carrer  del  Pati  Petit  (carrer  Química)  i
deixem la reixa ajustada.

9 Et quedes al Punt de Reunió 2



Responsabilitats davant d’un CONFINAMENT
 

-  Conserge Garbí (substitut: Conserge Tramuntana, Professor/a de 
Guardia de l’Equip Directiu):

–       Quan rebem l’avís de l’Equip directiu:

Activarem el senyal acústic de risc extern: “Aparell de so” a 
Consergeria Garbí: 

 Activar: Pulsar gomet verd. I pujar el volum al màxim: 
girar botó “MASTER”

 Desactivar: Pulsar gomet rosa.

–       Tancarem els sistemes de ventilació-climatització

–       Tancarem les portes exteriors de l’edifici

_    Ens posarem a disposició de l’Equip directiu



  



PROTOCOL EMERGÈNCIA CONSERGE 
TRAMUNTANA

Cada dia, a primera hora del matí, els conserges obriran i deixaran
obertes durant tota la jornada: 

 Les dues reixes grans (portons) de pas al Pati gran (Est) i del
pati petit (Oest) des dels edificis Migjorn i Tramuntana. 

 Els panys de totes les Portes dels Passadissos.

Responsabilitats davant d’una EVACUACIÓ
 

  Conserge Tramuntana (substitut: Conserge Garbí, Professor/a de 

Guardia de l’Equip Directiu):

2. Després d’assegurar-nos que tenim una Evacuació real:

–  Comprovarem que no hi ha ningú a l’ascensor:

7. Agafarem les claus EMERGÈNCIA  (penjat a sobre la 
taula conserge Tramuntana), un tros de paper i cinta 
adhesiva i des de la primera planta de l’edifici Tramuntana:
cridarem l’ascensor i el bloquejarem (evitant que ningú 
l’utilitzi).

–   Tancarem el commutador general de subministrament elèctric:
A despatx del Cap d’Estudis, al costat de la pissarra de Profes 

absents, a l’Armari metal.lic: desconectarem l’Interruptor 
general.

_   Tancarem el GAS de l’edifici Garbí.

 Anirem a la Sala de Profes: Al balcó hi ha una escala que 
dóna a la teulada de l’edifici Garbí i davant mateix hi ha:

 Pulsarem aquest botó d’EMERGÈNCIA



 Baixarem a Consergeria Garbí per ajudar en la Evacuació 
del centre

 Evacuarem al Punt de Reunió 2

3.

Responsabilitats davant d’un CONFINAMENT
 

  Conserge Tramuntana 

Quan soni l’alarma de confinament, baixarem a Consergeria Garbí a
col·laborar amb el conserge Garbi i l’equip directiu



PROTOCOL EMERGÈNCIA ADMINISTRATIUS/VES

Responsabilitats davant d’una EVACUACIÓ
   Administratiu/va (substitut: Administratiu/va 2, Professor de l’Equip Directiu que 
estigui de Guàrdia):

–   Trucarem a Emergències (112) i emetrem el missatge d’alarma:

Model d'avís a EMERGÈNCIES:

·   Sóc del centre INS La Ferreria que és al carrer Progrés, nº 57, a prop de la benzinera del 
polígon de la Ferreria a Montcada  i Reixac.
·   Tenim un..... (incendi, explosió, etc).
·   És a la planta..... (núm.).....a la.....(biblioteca, aula... etc.).
·   Gravetat:.....(per ex. “surt força fum”).
·   Hi ha.....(quantitat ferits).
·   Estem evacuant el centre.
·   Sóc el/la.....(persona que truca: administratiu/va, director/a, etc).
·   Truco des del telèfon 93 575 21 84.
·   En el centre tenim 1500 alumnes.

–  Tancarem l’electricitat de l’edifici Garbi. Des de Consergeria 
Garbi:

–  Obrirem aquest armari.
–  Tancarem l’electricitat de l’Edifici Garbí: Pulsar: Interruptor 

General Automàtic.
–  Colaborarem amb els conserges i l’Equip directiu amb la 

Evacuació.
–  Evacuarem al Punt de Reunió 2.



Responsabilitats davant d’un CONFINAMENT
 

  Administratiu/va (substitut: Administratiu/va 2, Professor/a de 
l’Equip Directiu que estigui de Guardia):
–     Quan l’Equip directiu ho indiqui: Trucarem a Emergències 

(112) i emeterem el missatge d’alarma:

 
 

Model d'avís a EMERGÈNCIES:

·   Sóc del centre INS La Ferreria que és al carrer Progrés, nº 57, a prop de la benzinera del 
polígon de la Ferreria a Montcada  i Reixac.
·   Degut a..... (Inundació, aiguat, nevada, núvol tòxic).
·   Estem CONFINATS.
·   Hi ha.....(quantitat ferits).
·   Sóc el/la.....(persona que truca: administratiu/va, director/a, etc).
·   Truco des del telèfon 93 575 21 84.
·   En el centre tenim 1500 alumnes.

 

 Mantindrem contacte amb les AUTORITATS.
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Coordinador general

Nom/Càrrec Directora

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Despatx de direcció

Substitut/a Coordinador de riscos.
Persona de l’equip directiu que es trobi de guàrdia en aquell 
moment.

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Despatx de direcció

Què farà

El més aconsellable és que el coordinador/a general de l'emergència sigui
el director/a  del centre. És la persona responsable de:

En cas d'evacuació:

 Decidir les mesures que s'hagin de prendre en cada situació.

 Tenir  la  llista  actualitzada  dels  alumnes  per  classe  i  rebre  la
informació de totes les classes: si hi falta algun alumne/a, si s'han
de desconnectar les instal·lacions, etc.

 Serà informat/da pels coordinadors de planta de les incidències.

 Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes i  estar
pendent  de  les  instruccions  que  les  autoritats  li  aniran
proporcionant. Serà l'interlocutor/a amb els bombers i la policia.

 Atendre les trucades dels pares, avisar les famílies de les persones
afectades i mantenir-les informades.

En cas de confinament:

 Les mateixes instruccions que en cas d'evacuació.

 Escoltar la ràdio per rebre informació i estar pendent del telèfon.

Fitxa núm. 20. Pàg. 43 d’ "Elaboració del pla".



C
o

m
 e

ns o
rgan

itza
rem

?

Coordinadors/res de:  
- 1 coordinador planta baixa Tramuntana/Migjorn

- 1 coordinador primer pis Tramuntana/Migjorn

- 1 coordinador segon pis edifici Tramuntana.

- 1 coordinadors segon pis edifici Migjorn.

- 1 coordinador   tot l’edifici Garbí  

Nom/Càrrec En sentir l’alarma el professor/a  se situa a la porta de la seva
aula i comprova si a les aules amb número inferior a la seva hi
ha professor/a. . I si no  en troba cap, serà ell/a que haurà de
fer de coordinador de planta.

Localització 
(despatx, 
telèfon)
Substitut/a

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Què farà

En cas d'evacuació:

 Ha de  comptar  els  seus  alumnes  i  confiar-los  al  professor  de
l’aula més propera.

 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/a d’abandonar la planta.

 En el punt de trobada, demanarà a cada professor  el  nombre
d’alumnes que ha evacuat i comprovaran que no ha quedat cap
alumne pel camí. Un cop corroborades les dades es passaran al
Coordinador General. 

En cas de confinament:

 Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules i
que no queda ningú a fora.

 Ha de vigilar que les portes i  les finestres de la planta estiguin
tancades.
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 Farà  el  recompte  total  d’alumnes  confinats  a  la  planta  i  ho
comunicarà al Coordinador/a General

Fitxa núm. 21. Pàg. 43 d’ "Elaboració del pla".

Responsable de  les persones disminuïdes

Nom/Càrrec Professor de l’alumne disminuït

Localització 
(despatx, 
telèfon)
Substitut/a Professor que estigui al càrrec de l’alumne disminuït en el moment 

de l’emergència.

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Què farà

En cas d'evacuació i en cas de confinament:

 S'encarregarà  de  traslladar  les  persones  amb  dificultats  motrius  o
sensorials  (sords,  invidents…).  El  nombre  de  persones  idoni  i  els
mitjans necessaris s'hauran de decidir en cada cas concret. Aquesta
tasca la poden fer els mateixos alumnes.

 En  cas  d'evacuació:  sinó  és  possible  el  trasllat  d'alguna  persona,
confiarà  la resta del grup d'alumnes a un altre professor i es  confinarà
amb ell.



Fitxa núm. 22. Pàg. 44 d’ "Elaboració del pla".
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Responsable de primers auxilis

Nom/Càrrec Conserge 1

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Consergeria

Substitut/a Conserge 2

Localització 
(despatx, 
telèfon)

Consergeria

Què farà

Un/a responsable d'infermeria, serà qui s'encarregarà dels primers auxilis.

Les seves funcions són:

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  al  centre  sanitari  quan  les  autoritats
diguin que es pot abandonar el punt de concentració.

Fitxa núm. 23. Pàg. 44 d’ “Elaboració del pla".
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Professorat

Què faran

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:

 Comprovar que ell/a no és el Coordinador/a de planta.

 Si no ho és, complir les instruccions del coordinador/a de planta.

 Assegurar-se de tancar les portes i les finestres de l'aula, abans
d'evacuar-la.

 Comptar el número d’alumnes abans de sortir.

 Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves
instruccions, de manera que es faci una evacuació ordenada.

 Per evacuar haurà de caminar davant dels alumnes per conduir-los
al Punt de  Trobada que pertoqui.

 Un cop arribat al punt de trobada, fer el recompte dels alumnes i
donar les dades al Coordinador de planta.

En cas de confinament:

 Complir les instruccions del coordinador/a de planta.

 Tancar les finestres, porticons o persianes.

 Fer entrar els alumnes a l'aula o a l'espai protegit.

 Fer el recompte dels alumnes a l'aula o a l'espai protegit.



C
o

m
 e

ns o
rgan

itza
rem

?

Alumnes

Què faran

En cas d'evacuació:

A cada aula, els alumnes:

 Hauran d'afegir-se al primer grup que trobin si quan sona l'alarma
són fora de classe. No intentaran anar a la seva aula.

 Hauran  de  deixar  els  objectes  personals  i  evacuar  l'aula  amb
tranquil·litat; de pressa, però sense córrer, sense tornar mai enrera.

 Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà
de guia.

En cas de confinament:

 Hauran d'entrar a l'escola si són a fora.

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

 Hauran de posar-se en fila índia, darrera del professor/a, que farà
de guia, si han de desplaçar-se a un altre punt per confinar-se.

Fitxa núm. 25. Pàg. 45 d’ "Elaboració del pla".
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Interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el 
Pla d’emergència municipal 

El vostre municipi té Pla d’emergència municipal?    Sí   X  No

Mecanismes  d'interfase  entre  el  Pla  d'emergència  del
centre docent i el sistema de resposta municipal:

Avis a:

Emergències – 112 (en el  moment  de donar l’alarma).  Si  és

simulacre: simular-ho, però no trucar.

Comuniquem a Guàrdia Urbana (no obligatori)

Un  incident  o  accident  en  una  escola  pot  alterar  o  tenir  repercussions  en  la  quotidianitat  d’un  municipi
(mobilització de recursos, serveis municipals, etc.).

L’instrument  per  garantir  la  seguretat  i  la  protecció  dels  ciutadans  d’un  municipi  és  el  pla  d’emergència
municipal. Si una escola té un accident i posa en funcionament el seu pla d’emergència, al mateix temps es
mobilitzen  alguns mitjans i recursos municipals (policia local, brigades municipals ), per la qual cosa el pla
d’emergència municipal s’activa o es posa en alerta.

Tant si té pla d’emergència municipal com si no en té, s’haurà d’alertar el municipi, creant una interfase entre el
pla d’emergència del centre docent i el sistema de resposta municipal.



Al contrari, un municipi que tingui un risc exterior que pugui afectar el centre docent, l’avisarà immediatament.
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Resultats del simulacre 1. Informe

Localitat: Montcada i Reixac
Nom del Centre: INS La Ferreria
Codi:                   08044533
Adreça:               Progrés 57
 Educació secundària obligatòria.
 Batxillerat.
 Grau Bàsic de cicle fromatiu.
 Grau mig i superior de cicles formatius de formació professional.
 PFI.

Data:

Participació dels professors:   Bona     Regular         Deficient   
Observacions:

Temps real d’evacuació/confinament
Temps Nombre d’alumnes

Total del centre
Planta baixa
Planta 1er
Planta 2n Tramuntana
Planta 2n Migjorn
                
                
                
Observacions:

Comportament dels alumnes   Bona       Regular         Deficient   
Observacions:

Capacitat de les vies d’evacuació :  Bona Regular      Deficient   
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Hi ha hagut deficiències?                          Sí             No



M
an

ten
im

en
t i a

ctu
a

litza
ció

 d
el p

la
M

an
ten

im
en

t i a
ctu

a
litza

ció
 d

el p
la

Punts de congestió perillosa:

Observacions:

                                                                                     Fixa núm. 27. Pàg. 51 d’ "Elaboració del pla".

Resultats del simulacre. Informe

Ha funcionat correctament:
Alarma:                                    Sí      No         Inexistent   
Enllumenat d’emergència:       Sí            No         Inexistent   
Escales d’emergència:            Sí       No         Inexistent   
Observacions:

S’ha pogut tallar el subministrament
Gas:                        No         Inexistent   
Electricitat:              No         Inexistent   
Gas-oil           No         Inexistent
Ventilació/climatització                         No         Inexistent   
Observacions:

Obstacles a les vies d’evacuació:

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

Conclusions pedagògiques
Balanç general del simulacre
.

. Suggeriments

Nom i signatura del director/a:
Aurora Gonzalez

Fitxa núm. 28. Pàg. 52 d’ "Elaboració del pla".

Resultats del simulacre 2. Informe

Localitat: Montcada i Reixac
Nom del Centre: INS La Ferreria
Codi:                   08044533



Adreça:               Progrés 57
 Educació secundària obligatòria.
 Batxillerat.
 Grau Bàsic de cicle fromatiu.
 Grau mig i superior de cicles formatius de formació professional.
 PFI.

Data:

Participació dels professors:   Bona    Regular         Deficient   
Observacions:

Temps real d’evacuació/confinament

Total del centre
Planta baixa
Planta 1er
Planta 2n Tramuntana
Planta 2n Migjorn
                
                
                
Observacions:

Comportament dels alumnes   Bona        Regular         Deficient   
Observacions:

Capacitat de les vies d’evacuació :  Bona  Regular      Deficient   
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Hi ha hagut deficiències?                          Sí             No
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Punts de congestió perillosa:

Observacions:

                                                                                     Fixa núm. 27. Pàg. 51 d’ "Elaboració del pla".

Resultats del simulacre. Informe

Ha funcionat correctament:
Alarma:                                    Sí      No         Inexistent   
Enllumenat d’emergència:       Sí            No         Inexistent   
Escales d’emergència:            Sí       No         Inexistent   
Observacions:

S’ha pogut tallar el subministrament
Gas:                        No         Inexistent   
Electricitat:              No         Inexistent   
Gas-oil           No         Inexistent
Ventilació/climatització                         No         Inexistent   
Observacions:

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

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

Conclusions pedagògiques
Balanç general del simulacre

. Suggeriments

Nom i signatura del director/a:
Aurora Gonzalez

Fitxa núm. 28. Pàg. 52 d’ "Elaboració del pla".
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Manteniment i actualització del pla

Cada  any caldrà revisar el pla i  actualitzar-lo. No oblidem  que en un
centre docent hi ha canvis cada curs (noves  incorporacions de  personal,
trasllats, etc.). Caldrà  programar  anualment  una sèrie  d'activitats per
implantar el pla. Us adjuntem  una  fitxa que us pot servir-vos de guia per
a fer la programació.

La formació i la informació. Per què són importants?

 Perquè cal conèixer el pla d'emergència
 Perquè tothom sàpiga què ha de fer en cas d'emergència i quines són

les seves responsabilitats
 Perquè cal fomentar la cultura a l'autoprotecció entre els alumnes,  de

manera que sàpiguen com protegir-se davant de qualsevol  incident
que es puguin trobar en la vida quotidiana.

FITXA DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ANUAL PER A
IMPLANTAR EL PLA

Actualització del pla Data 06-04-2021

Reunions informatives Data
Destinataris
-Consell escolar
- Profes ESO/BAT Xerrada: - Profes Cicles Xerrada: - PAS Xerrada: 
Protocol en cas d’emergència: - Direcció: Xerrada:
06-09-2021: Xerrada de Formació de Riscos i 1ers Auxilis a CFs.
10-09-2021: Xerrada de Formació de Riscos i 1ers Auxilis a ESO i BATX
16-12-2021: Formació de Riscos: Conserge tardes (albert)
20-12-2021: Formació de Riscos: Conserges matí
21-12-2021: Formació de Riscos: Adminstratives
14-01-2022:Formació de Riscos: Equip directiu
21-12-2021: email: Últimes recomenacions Covid
22-12-2021: email: Protocol Emergència_Conserge Garbí
22-12-2021: email: Protocol Emergència_Conserge Tramuntana
22-12-2021: email: Protocol Emergència Administratius/ves
22-12-2021: email: Protocol Emergència_Equip Directiu
14-12-2022: Xerrada de Formació de Riscos_Equip Directiu

Formació Data
- Alumnes      A través del Pla d’Acció Tutorial

Simulacres Data



Pràctica d’ús d’extintors Data
Comentaris:
     

Fitxa núm. 29. Pàg. 53 d’ "Elaboració del pla".
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Manteniment de les instal·lacions   1   :  

Una  bona  prevenció  és  mantenir  correctament  les  instal·lacions   del
centre.  Els  centres  de   concurrència  pública   han  de  disposar,
obligatòriament,  d'un contracte  de  manteniment a càrrec d'una  empresa
instal·ladora contractada per a les instal·lacions.

Instal·lació Dades de l'empresa de manteniment Data de 
l’última 
revisió

Detecció  
incendis, llum 
emergència, 
extintors

Nom: Bifor
Telèfon: 934651769
Data de contracte: 01/09/14

https://
docs.googl
e.com/
spreadshee
ts/d/
1u2E2AGH
5DMyZuRC
aKbtlK7_Xl
e0qspzr6Y
BYSmLqF2
8/
edit#gid=76
0285034

Calderes
(calefacció)

Nom: MH Indústrias
Telèfon: 93-580-90-80
Data de contracte: 14/05/12

https://
docs.googl
e.com/
spreadshee
ts/d/
1u2E2AGH
5DMyZuRC
aKbtlK7_Xl
e0qspzr6Y
BYSmLqF2
8/
edit#gid=76
0285034

Ascensors Nom: Zardoya – Otis i Tüvrheinland
Telèfon: 901240024
Data de contracte: 24/05/12

https://
docs.googl
e.com/
spreadshee
ts/d/
1u2E2AGH
5DMyZuRC
aKbtlK7_Xl
e0qspzr6Y
BYSmLqF2
8/

1 En el volum “Consells i instruccions” disposeu de indicacions concretes sobre el manteniment de les instal·lacions

Fitxa núm. 30. Pàg. 54 d’ "Elaboració del pla".
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Jardineria Nom: Sendo – Plant SL
Telèfon: 609721106
Data de contracte:      
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Alarma Nom: Bulldog i Jarc Seguridad
Telèfon: 902-10-11-68
Data de contracte: 15/05/12
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Antiplagues Nom: Antiplagues de Catalunya
Telèfon: 93-727-09-44
Data de contracte: 01/01/12
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Parallamps Nom: Ingesco SA
Telèfon: 937360300
Data de contracte:
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Manteniment 
Elèctric

Nom: Construba
Telèfon: Telf. 636. 980. 183

Data de contracte: Anual febrer
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Nom:
Telèfon:
Data de contracte:
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PLA D’EMERGÈNCIA
DEL CENTRE DOCENT

Serveis d'emergència

Urgències 112

Policia local/Guàrdia urbana 092
CRA (Centre Receptor d'Alarmes)      
Ajuntament 935 726 474
Mossos d’esquadra
Guàrdia civil
Policia Nacional

Sanitat
Creu Roja      

Ambulàncies 061

Centres d’Assistència Primària (CAP) 935 750 544

Centres hospitalaris      

SEM 061

Com avisar els bombers!   Model d’avís als bombers

 Sóc del  centre  INS La Ferreria que és al carrer
Progrès, nº 57, a prop de la benzinera del polígon
de la Ferreria a Montcada  i Reixac.

 Tenim un..... (incendi, explosió, etc).

 És a la planta.....  (núm.).....a la.....(biblioteca,  aula...
etc.).

 Gravetat:.....(per ex. “surt força fum”).
 Hi ha.....(quantitat ferits).
 Estem evacuant el centre.
 Sóc  el/la.....(persona  que  truca:  director/a,  conserge,

etc).
 Truco des del telèfon 93 575 21 84.

En el centre tenim 1473 alumnes..


