Pla d’emergència

Simulacre
d’evacuació/confinament
Instruccions pel professorat

Pla d’emergència
COM AVISEM
Un/a alumne/a o algun membre de la comunitat o persona de fora de l’escola
detecta una emergència
Avisa el professor/a o dóna l’avís a
recepció
El professor/a o la persona
responsable ho comprova

Un professor/a detecta una emergència

Avisa el responsable de donar l’alarma/sirena (RECEPCIÓ)
Si el responsable no hi és: DÓNA
L’ALARMA AVISA TRUCANT AL

Si el responsable hi és l’avisa, aquest
DÓNA L’ALARMA AVISA TRUCANT AL

TEL: 112
SISTEMA D’ALARMA: Timbre o botzina
SISTEMA D’ALARMA DE CONFINAMENT: Sirena de megafonia o botzina

Senyal del timbre o botzina intermitent en cas d’evacuació:
1s - - - - - - - - - - - - 2m
Senyal de la sirena o botzina en cas de confinament:
So constant.
Model d’avís: Sóc del Centre INS MONTILIVI, situat a l’avinguda
Montilivi, 125 de Girona.
 Tenim ( dir tipus d’accident).
 A (Dir lloc de l’IES on ha succeït).
 Hi ha ... ferits i estem evacuant el centre.
 Sóc ( Nom de la persona que truca des del tel. 972 209458)
 Al entre hi ha uns 1000 alumnes.
LLOC DE CONCENTRACIÓ
PISTES ESPORTIVES I PATIS
Seguir les instruccions del personal del centre
EL POLSADOR D’ALARMA ESTÀ SITUAT A RECEPCIÓ
A LA COLUMNA DE L’ESQUERRA
EL DE CONFINAMENT ESTÀ SITUAT SOTA EL MICRÒFON DE MEGAFONIA

Com ens organitzem
1. Coordinadors/es de Planta
Professors/es que estan més lluny de la sortida d’evacuació

Què fer en cas d’evacuació
 És el professor/a “escombra” que ha de vigilar que no s’hagi quedat ningú a cap
aula, despatx, lavabo, etc. Serà l’últim/a d’abandonar la planta.
 No s´utilitzarà mai l’ascensor.
 Ha de vigilar que l’evacuació es faci ordenadament i amb silenci, per les vies
d’evacuació correctes.
 Controlar que els alumnes no facin marxa enrere per agafar objectes personals o
esperar a altres persones.

Què fer en cas de confinament
 Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules o en espais protegits.
Que no quedi cap persona als lavabos o despatxos.
 Ha de vigilar que les portes i finestres de les aules estiguin tancades

2. Professors/es
Què faran en cas d’evacuació
 Complir les instruccions del coordinador de planta.
 Ordenar als alumnes formar dues files per sortir de l’aula.


Al posar-se en fila davant la porta el delegat/da o sotsdelegat/da es col·locarà en
ultima posició. El/la professor/a procedirà al recompte del alumnat abans de sortir de
la classe.

 Finalment el delegat/da/ sotsdelegat/da tancarà les finestres i la porta. El/la
professor/a de torn guiarà als seus alumnes ordenadament i amb silenci cap a la
sortida seguint les rutes d’evacuació establertes, i en cas que alguna de la sortida
estigui bloquejada es buscarà sortida alternativa.
 L’edifici s’ha de desallotjar per grups classe. Primer han de sortir els alumnes de les
aules més pròximes a les escales, la resta anirà sortint successivament. Per baixar
les escales es farà formant dues files que se situaran arramblades a la paret.
Finalment es dirigiran al punt de seguretat que els hi pertoca.
 El/la professor/a recomptarà els alumnes al punt de concentració i notificarà al
responsable de la evacuació que hi són tots.

Què fer en cas de confinament
 Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a l’aula o en espais protegits.
Que no quedi cap persona fora de l’aula ni pels passadissos.
 Ha de vigilar que les portes i finestres de les aules estiguin tancades.
 Fer recompte d’alumnes a l’aula o a l’espai protegit.

3. Alumnes
Què faran en cas d’evacuació (deixaran bosses i objectes personals a l’aula)
 Hauran d’anar a la seva aula quan soni l’alarma si estan fora de classe.
 Si es troben en una planta que no és la seva, hauran d’anar a l’aula més propera.
Quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el seu grup i el seu
professor.
 Hauran de deixar els objectes personals i evacuar amb tranquil·litat de pressa, però
sense córrer, i sense tornar mai enrere.

Què faran en cas de confinament
 Hauran d’entrar a l’edifici si són a fora i seguir les instruccions del/la responsable de
la planta.
 Hauran d’anar a la seva aula si quan sona l’alarma són fora de la seva classe
 Hauran de col·locar-se ordenadament darrere el professor/ra que farà de guia si han
de confinar-se en una altra zona del centre que no sigui la seva aula.

4. Direcció


5.

A la tarda (a partir de les 15:00) en cas d’evacuació i donat que hi ha menys
personal d’administració i serveis, la persona de l’equip directiu que està de guàrdia
ajudarà a fer les tasques encomanades pel PAS.( es centrarà bàsicament en mirar que
no quedi ningú als despatxos de direcció, a les oficines de secretaria i a la resta
d’estàncies de la planta baixa, a més mirarà que als departaments del primer pis no hi
quedi ningú.)

Normes a seguir en cas d’emergència

1. Si una persona, alumne, professor o visitant detecta algun perill avisarà el primer
professor que trobi o passarà l’avís a consergeria.
2. Si sentiu el timbre d’alarma (senyal intermitent d’un segon durant una llarga estona)
deixeu la feina que estigueu fent i prepareu-vos per evacuar el centre, seguint les
instruccions del professor.
3. Recordeu: Tancar finestres, baixar persianes, desconnectar aparells elèctrics si n’hi ha,
apagar els llums ( les aules amb el botó verd i vermell s’apaguen automàticament al cap
de pocs minuts d’haver sonat l’alarma), i sortir de l’aula en ordre. L’últim tancarà la porta
de l’aula.
4. En cas que estiguéssiu sols dirigiu-vos a la sortida més propera, o afegiu-vos al grup
més proper avisant el professor de la vostra incorporació. Un cop acabada l’evacuació
torneu al grup inicial i informeu al professor de la vostra incorporació

5. L’evacuació la farem per l’escala més propera a la vostra aula, de forma ràpida, en fila i
per la part de la paret, sense córrer, no tornant mai enrere, no agafarem mai l’ascensor.
6. Seguirem sempre les instruccions del professor.
7. Mai actueu en solitari davant de qualsevol perill, ni feu cap acció que pugui posar en
perill els vostres companys, conserveu la calma i no us deixeu portar pel pànic.
8. Si no poguéssiu sortir de l’aula per excés de fum als passadissos tanqueu la porta i les
finestres i col·loqueu draps a les juntes de les portes, feu senyals visuals i sonors per tal
de poder ser evacuats.
9. Si a l’evacuació es donés una situació de fum poseu-vos un mocador a la boca, ajupiuvos i aneu avançant en aquesta posició.
10. Un cop evacuats feu saber al professor que esteu sans i estalvis. Si sabeu qualsevol
altra informació que pugui ser d’utilitat feu-la saber al professor

Podeu veure les vies d’evacuació en els plànols penjats en les diferents plantes dels
edificis

6. Distribució a l’exterior dels edificis del personal de la comunitat educativa
de l’INS MONTILIVI en cas d’evacuació i segons on es trobi.
Zona 1: Persones situades a les aules del 3r, 2n, i 1r pis a l’ala dreta (ala costat del bar)
sortiran per escales que van a parar al menjador, surten per la porta lateral. Pista de
basquet i patis d’ESO.
També aniran aquesta zona les persones que estiguin a l’aula polivalent o semisoterrani.
Zona 2: Persones situades al 3r, 2n i 1r pis a prop de les escales centrals, i persones
situades a l’ala esquerra, (ala costat biblioteca) baixaran per les escales centrals i sortiran
per la porta principal de l’edifici, es dirigiran a les pistes esportives passant per davant del
gimnàs.
Les persones situades a la planta baixa: Biblioteca, taller d’Educació infantil o Integració
social, aula de Tecnologia i vestuaris o Gimnàs sortiran per la porta de l’entrada principal i
passant per davant del gimnàs aniran també a la zona 2
Zona 3: persones que surten de l’edifici 3 d’electromecànica, edifici 4 de electromecànica i
carrosseria, i edifici 2 administratiu, electrònica i química i els alumnes dels “barracons” es
desplaçaran a la zona de pati del mòdul .
Zona 4: persones que surten de l’edifici 4 d'electromecànica i carrosseria, i els del mòdul
d’automoció-electromecànica es desplaçaran a la zona de pati del mòdul per la part pàrking
de cotxes . També poden anar si la situació ho requereix a la zona 2

Les portes del gimnàs no es consideren sortides d’emergències.
En cas que hi hagi algun alumne o persona amb dificultats de mobilitat, assigneu-li dos
companys que l’ajudaran a baixar. MOLT IMPORTANT: han de procurar que no baixi ningú
darrere seu, han de ser els últims de baixar.
MAI EN CAP CAS S’UTILITZARÀ L’ASCENSOR
En cas de que qualsevol de les zones o sortides estiguin bloquejades per algun incident us
adreçareu a qualsevol zona on hi hagi una via de sortida per tal de prevenir al màxim la
seguretat de les persones i de vosaltres mateixos.
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