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Presentació 
Una de les exigències principals dels ciutadans és la seguretat a les instal•lacions públiques 

i, en particular, als centres docents. La redacció del Pla d’Autoprotecció del Centre és l’eina 

que es posa al servei del món escolar on es recullen les actuacions que s’han de seguir 

davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en una situació de risc. 

L’aplicació d’aquest pla persegueix una triple finalitat: 

a) Garantir al màxim possible la seguretat dels usuaris de l’Institut L’Alzina. 

b) Potenciar la coordinació amb els diferents plans d’autoprotecció de la ciutat de 

Barcelona. 

c) Fomentar una educació que permeti als nostres infants i joves l’adquisició d’uns hàbits 

preventius i d’autoprotecció per incorporar-los al seu haver personal. 

Aquest pla s’ha de donar a conèixer a l’alumnat, al professorat i a la resta de personal de 

l’Institut L’Alzina, i així tothom sabrà les seves funcions i responsabilitats i les actuacions a 

seguir en cas d’emergència, a fi d’evitar respostes improvisades que puguin conduir a la 

desorganització quan, en una eventual amenaça, calgui actuar per protegir-se. 

Quan ja fa uns anys que els centres escolars disposen de plans d’autoprotecció i ja tenim 

una certa experiència en la realització de simulacres d’evacuació i/o confinament, és 

important assenyalar que el pla d’autoprotecció NO té com objectiu la realització d’aquests 

simulacres sinó, com s’ha dit anteriorment, la prevenció de situacions de risc. Que el nombre 

d’emergències que es declaren anualment en centres escolars sigui molt baix no ens ha de 

fer menystenir els riscos que sempre existeixen. Al cap i a la fi, només es tracta d’aplicar, 

quan s’esdevingui un problema de seguretat, el més elemental SENTIT COMÚ. 
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Capítol 1:  Situació en l’entorn 

1.1. Identificació del Centre Docent 

Nom del Centre Institut L’Alzina 

Codi 08039057 

Nivells educatius ESO i Batxillerat 

Carrer Passatge Salvador Riera 2 

Població Barcelona 08027 

Telèfon 933409850 

Fax 933401454 

Correu electrònic iesalzina@xtec.cat 

Nombre d’alumnes 445 

Nombre d’edificis 1 

Any de realització del pla 2001 

Data d’actualització del pla Setembre 2018 

L’edifici es troba al nucli urbà de Barcelona. 

És un edifici aïllat i es pot considerar dividit en dues parts: una part principal on s’ubiquen la 

major part de les aules i serveis i un annex on es troben tres aules i l’habitatge d’una 
conserge. 

Forma part d’un complex educatiu i de serveis. A la mateixa illa de cases es troba l’Escola 

Doctor Ferran i Clua, l’Escola Bressol Municipal Manigua i el Casal de Barri Congrés-

Indians. 

1.2. Carrers o vies per accedir al Centre 

Els carrers per accedir al Passatge Salvador Riera són: 

a) Carrer Acàcies 

b) Carrer Manigua 

c) Passatge de l’Ordi 

Tant el Passatge Salvador Riera com el Passatge de l’Ordi són de vianants tot i que hi 

poden circular vehicles. 

L’accés al Passatge Salvador Riera pel Carrer Manigua es troba restringit a la circulació de 

vehicles per uns pilons. 



Institut L’Alzina 

 

6 

Els carrers Acàcies i Manigua són de sentit de circulació única. Acàcies acaba al Passeig 

Maragall i Manigua hi comença. 

L’amplada de la calçada d’aquests carrers és d’uns 6 metres i permet el pas de vehicles de 

bombers i ambulàncies. 

 

1.3. Equipament de seguretat a l’exterior del centre 

A la via pública hi ha hidrants de pericó (reg parcs i jardins) a la cantonada del passatge 

Salvador Riera amb el Passatge de l’Ordi i contra incendis a la cantonada del Passatge de 

l’Ordi amb el carrer Prats d’en Roquer. 

1.4. Protocol de col·laboració amb l’Escola Dr Ferran i Clua 

La proximitat entre els dos centres escolars i el fet de compartir alguns espais fa necessari 

establir un protocol d’actuació conjunta en cas d’emergència. 

Aquest protocol es concreta en tres punts: 

1. Coordinació entre els equips directius dels dos centres i els respectius coordinadors per 

a la prevenció de riscos laborals. 

2. Itineraris comuns d’evacuació en el cas d’espais compartits. 

3. Actuacions conjuntes de prevenció. 

 

ATENCIÓ 
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Capítol 2:  Descripció del Centre 

2.1. Accessos al Centre 

Fonamentalment al centre es pot accedir per dues vies: 

4. Una és l’entrada principal i està situada a la part central de l’edifici. 

5. L’altra està situada a un costat de l’edifici, on es troba l’aula de tecnologia. 

També s’hi pot accedir des de l’entrada que l’Escola Doctor Ferran i Clua té pel Carrer 

Manigua. 

 

Carrer Tipus de porta Amplada (cm) 

Passatge Salvador Riera Reixa corredissa 350 

Passatge Salvador Riera Reixa corredissa 350 

2.2. Característiques generals del centre 

2.2.1. Descripció 

L’edifici va ser construït l’any 1982. La part principal té planta aproximadament trapezoïdal, 

amb un petit annex a la base més llarga situada cap a l’oest. 

 

A l’edifici principal es té accés amb portes d’alumini i vidre. 

L’estructura és de formigó i obra. 

La façana és d’obra vista, amb finestres d’alumini i vidre. 
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Consta d’un soterrani i 3 plantes, amb tres escales per accedir-hi: 

1. Exterior, entre l’edifici principal i l’annex. 

2. Interior, a la zona central de l’edifici principal. 

3. Interior, a l’est, a l’extrem de l’edifici principal. 

Amb l’Escola Doctor Ferran i Clua compartim: 

1. Les pistes esportives situades al terrat del seu edifici. 

2. El pati a nivell de terra. 

3. El recinte (situat a nivell soterrani) que conté les dues calderes de la calefacció general, 

una per a cada centre, que està situat en un passadís central entre els dos edificis. 

2.3. Accés al nucli de l’edifici 

Planta Accés Tipus de porta Amplada (cm) 
Núm 

fulles 

Baixa Principal Practicable 2 x 160 4 

Baixa Lateral Practicable 120 1 

Primera Lateral Practicable 80 1 

Segona Lateral Practicable 80 1 

Soterrani Pati Practicable 245 2 

2.4. Portes d’accés als passadissos 

Lloc Amplada (cm) 

Aules 82 - 110 

Biblioteca 160 

Menjador, sala visites, cuina, lavabos 80 

Peu d’escala est 160 

Tecnologia 100 

2.5. Amplada dels passadissos 

Planta Lloc del passadís Amplada (cm) 

Baixa Aula música 198 

Primera Al costat de l’escala 150 
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Planta Lloc del passadís Amplada (cm) 

Primera Resta del passadís 300 

Segona Al costat de l’escala 150 

Segona Resta del passadís 300 

2.6. Amplada de les escales 

De planta ... a ... Posició de l’escala Amplada (cm) 

Baixa a primera Exterior 106 

Baixa a primera Central 193 

Baixa a primera Costat est 270 a 150 (1) 

Primera a segona Exterior 106 

Primera a segona Central 193 

Primera a segona Costat est 100 

 

2.7. Desglossament per plantes 

2.7.1. Soterrani 

Aules i altres espais del centre: 

Quantitat Descripció 

1 Gimnàs 

2 Vestuaris 

1 Departament 

Ocupació màxima de la planta: 40 persones. 

Vies d’evacuació (escales): 1. 

Hi ha una sortida directa a l’exterior. 

Les dues sortides són alternatives i practicables. 

El soterrani té enllumenat d’emergència, 2 extintors d’incendis manuals, 2 boques d’incendis 

equipades amb mànegues. 

                                                
1 es redueix progressivament 
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2.7.2. Soterrani entre edificis. Sala de calderes 

Entre l’edifici de l’Institut L’Alzina i l’edifici de l’Escola Doctor Ferran i Clua es troba soterrat 

el recinte de les calderes (una per a cada centre). 

Està dotat de quatre extintors d’incendis manuals. 

2.7.3.  Planta baixa 

Aules i altres espais del centre: 

Quantitat Descripció 

1 Consergeria 

1 Secretaria 

1 Aula de música 

2 Aules BTX 

1 Aula polivalent 

1 Local de l’AMPA 

1 Biblioteca 

1 Menjador 

1 Sala de professors 

2 Despatxos 

2 Sala petita per a reunions 

1 Cuina 

3 Lavabos 

1 Magatzem 

1 Aula de tecnologia 

1 Recinte del comptador del gas 

 

Ocupació màxima de la planta: 150 persones. 

Vies d’evacuació: 2 (Són alternatives i practicables i estan senyalitzades). Les portes s’obren 

cap enfora tot i que en l’accés a una de les vies (la de l’entrada principal) hi ha una porta que 

s’obre cap endins. 
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La planta té enllumenat d’emergència, 15 extintors d’incendis manuals (d’ells 4 són de CO2), 

1 polsador d’alarma (timbre que es pot accionar des de consergeria) i 4 boques d’incendis 

equipades amb mànegues. 

2.7.4.  Planta primera 

Aules i altres espais del centre: 

Quantitat Descripció 

8 Aules ESO 

2 Aules BTX 

1 Aula de suport (Aula Oberta) 

3 Departaments 

2 Laboratoris 

2 Lavabos alumnes 

1 Lavabo professors 

1 Lavabo minusvàlids 

1 Sala d’ordinadors servidors 

1 Habitatge conserge (1ª planta) 

Ocupació màxima de la planta: 300 persones. 

Vies d’evacuació: 3 (són alternatives i practicables i estan senyalitzades). 

La planta té enllumenat d’emergència, 8 extintors d’incendis manuals (d’ells 1 és de CO2), i 3 

boques d’incendis equipades amb mànegues. 

2.7.5. Planta segona 

Aules i altres espais del centre: 

Quantitat Descripció 

6 Aules ESO 

1 Aula BTX 

5 Departaments 

1 Aula suport (aula d’acollida) 

1 Aula informàtica 
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Quantitat Descripció 

1 Aula d’idiomes 

1 Aula d’educació visual i plàstica 

1 Laboratori 

2 Lavabos professors 

2 Lavabos alumnes 

1 Habitatge conserge (2º planta) 

Ocupació màxima de la planta: 300 persones. 

Vies d’evacuació: 3 (són alternatives i practicables i estan senyalitzades). 

La planta té enllumenat d’emergència, 10 extintors d’incendis manuals (d’ells 3 són de CO2), 

i 3 boques d’incendis equipades amb mànegues. 

2.8. Instal•lacions 

2.8.1. Calderes 

La caldera principal del centre es troba en un recinte soterrat que està situat entre els edificis 

de l’Institut L’Alzina i el de l’Escola Doctor Ferran i Clua. 

Hi ha una altra, per donar calefacció a les aules exteriors, a la 1ª planta en l’edifici annex al 

principal del centre. L’accés es troba passant per l’aula exterior. 

Utilitza gas natural com a combustible i està sectoritzada. 

2.8.2. Quadres elèctrics 

Els generals es troben situats en un recinte que es troba abans d’entrar al magatzem de 

planta baixa. Cada planta disposa dels seus quadres elèctrics. 

Les instal•lacions i aparells elèctrics estan sectoritzats. 

2.8.3. Aparells elevadors 

N’hi ha un ascensor. Uneix les quatre plantes i està situat al costat est del centre. 

2.8.4. Comptador de gas 

Situat a la planta baixa, en un recinte al costat de l’aula de tecnologia, davant del pati petit 

que separa l’edifici principal de l’annex. 

2.8.5. Comptador de l’aigua 

Està situat dintre de l’aula de tecnologia. 
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Capítol 3:  Identificació de riscos 

3.1. Riscos interiors 

3.1.1. Risc alt 

1. Caldera general situada fora de l’edifici del centre, en un soterrani entre l’Institut L’Alzina 

i l’Escola Doctor Ferran i Clua. Funciona amb gas. 

2. Caldera de les aules exteriors, a la 1ª planta. Funciona amb gas. 

3. Quadres elèctrics situats a la planta baixa a l’entrada del magatzem. 

4. Quadres elèctrics situats a la planta primera i a la planta segona 

5. Laboratori de química, situat a la 1ª planta, on s’utilitzen esporàdicament productes 

inflamables (dissolvents, bombones de butà i alcohols). 

3.1.2. Risc mitjà 

1. Cuina, situada a la planta baixa. 

2. Magatzem de material, situat a la planta baixa, on es troben l’arxiu, material divers de 

secretaria i els expedients dels alumnes del centre. 

3. Aula de tecnologia, a la planta baixa, en l’edifici annex. 

4. Gimnàs, situat al soterrani. 

3.1.3. Risc baix 

Aula d’informàtica, aula d’idiomes, laboratori de física, laboratori de ciències, biblioteca, aula 

de visual i plàstica, aules d’ESO i BTX, secretaria, consergeria, despatxos i departaments. 

3.2. Riscos sanitaris 

Són riscos associats amb la salut dels alumnes com: 

• Intoxicació per via oral 

• Cremades 

• Ennuegament 

• Inconsciència 

• Traumatisme greu 

• Convulsió. Atac epilèptic 

• Electrocució 

• Hemorràgia greu 

• Ofegament per immersió 
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3.3. Riscos exteriors 

Inundacions NO 

Nevades i glaçades Esporàdicament 

Terratrèmols NO 

Tempestes i ventades NO 

Incendis forestals NO 

Accident químic 
Difícil de concretar (polígons industrials a 

2 km de distància) 

Accident nuclear NO 
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Capítol 4:  Plànols 
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Capítol 5:  Mesures de protecció 

5.1. Catàleg de mitjans disponibles 

5.1.1. Mitjans d’extinció d’incendis. Ubicació dels extintors i els equips de 
mànegues 

Planta soterrani: 

Localització Extintors Equips de mànegues 

Gimnàs 2 2 

Calderes 4 0 

Planta baixa: 

Localització Extintors Equips de mànegues 

Local AMPA 1 1 

Vestíbul 2 0 

Biblioteca 2 0 

Distribuïdor despatxos 2 1 

Antesala professors 1 0 

Secretaria 1 0 

Magatzem 1 0 

Pati davant tecnologia 1 1 

Aula de tecnologia 2 0 

Aula de música 1 0 

Magatzem d’esports 0 1 

Consergeria 1 0 
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Primera planta: 

Localització Extintors Equips de mànegues 

Departaments 1 0 

Costat lavabos 2 2 

Costat laboratoris 2 1 

Laboratori de química 1 0 

Laboratori de física 1 0 

Costat aula exterior 1 0 

Segona planta: 

Localització Extintors Equips de mànegues 

Departaments 1 0 

Costat lavabos 2 2 

Costat laboratoris 2 1 

Laboratori ciències naturals 1 0 

Aula d’idiomes 1 0 

Aula d’informàtica 1 0 

Aula exterior 2 0 

 

5.1.2. Equips i material de primera intervenció 

• Farmaciola de primers auxilis ubicada a consergeria. 

• Clauer d’emergència, es troba a consergeria i conté una copia de les claus de cadascun 

dels panys del centre. 
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5.1.3. Sistemes d’avís i alarma 

El sistema d’alarma és un timbre, el mateix que s’utilitza pels canvis de classe, que s’escolta 

a tot el centre. 

El senyal acústic que el diferencia consisteix en fer tres timbrades llargues i tot seguit una de 

curta. 

TTTT ─ TTTT ─ TTTT ─ TT 

20s 5s 20s 5s 20s 5s 10s 

 

5.2. Directori de telèfons d’emergència 

Emergències generals 

(inclou mossos d’esquadra i bombers de la 

Generalitat) 

112 

Bombers de Barcelona 080 

Policia local/Guàrdia urbana 092 

Urgències mèdiques 061 

Companyia elèctrica (FECSA Endesa) 902 536 536 

Companyia del gas (Gas Natural) 900 750 750 

Escola Dr Ferran i Clua 93 340 96 25 

5.3. Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas d'emergència 

Catalunya Ràdio 102.80 

Catalunya Informació 92.00 

RAC 1 87.70 

 

  

ATENCIÓ 
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Capítol 6:  Aplicació del pla d’evacuació o confinament 

6.1. Procediment d’activació de l’alarma 

 

6.2. Quan s’ha d’aplicar l’evacuació 

Evacuar el centre significa traslladar a l’exterior, en un lloc segur (punt de trobada), 

l’alumnat, el professorat i el personal no docent de forma planificada. 

Cal evacuar el centre quan hi hagi un risc que provingui de l’interior, com: 

• Incendi 

• Explosió 

• Amenaça de bomba (si ho aconsella la policia) 

• Fuita de gas 

Un alumne detecta una emergència 

Avisa al professor o a la professora 

El professor o la professora ho 
comprova 

Un membre del personal del centre 
detecta una emergència 

Avisar la persona responsable de donar l’alarma 

 
 

 Sí 

 

 No 

La persona responsable de l’equip 
directiu dóna l’alarma i avisa els 
serveis d’emergència 

La persona que ha detectat 
l’emergència dóna l’alarma i avisa 
els serveis d’emergència 

La persona responsable de l’equip 
directiu és al seu despatx? 
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6.3. Quan s’ha de produir el confinament 

Confinar-se vol dir romandre dins del centre, en el lloc més segur possible, l’alumnat, el 

professorat i el personal no docent de forma planificada. 

Cal confinar-se dins del centre quan hi hagi una amenaça exterior. 

L’avís de que cal confinar-se el farà la persona responsable de l’equip directiu, amb l’ajut, si 

s’escau del professorat de guàrdia responsable de cada planta. 

En cas de confinament, se seguiran fent les activitats habituals excepte les que impliquin la 

sortida a l’exterior com l’esbarjo, les classes d’educació física a les pistes, les de les aules 

exteriors (Aula d’acollida i Aula Oberta) i les de tecnologia al taller corresponent. 

L’alumnat del taller de tecnologia, i de les aules situades a l’exterior es traslladarà a la sala 

de guàrdia i des d’allí als espais que es consideri més adients. 

L’alumnat d’Educació Física que es trobi a pistes, serà avisat per la direcció del Col·legi 

Doctor Ferran i Clua, es dirigirà al gimnàs i esperarà allí. 

Des de l’equip directiu es prendran les mesures necessàries per reubicar els grups que 

havien de fer les activitats a l’exterior. 

La situació de confinament s’ha de mantenir fins que les autoritats competents ho creguin 

oportú. 

Per aquest motiu, romandrem confinats fins que des de direcció se’ns comuniqui que ja es 

pot posar fi a aquesta situació. 

6.4. Models d’avisos 

6.4.1. Model d’avís als bombers 

Telèfon 080 

Sóc del centre Institut L’Alzina que és al passatge Salvador Riera, núm. 2, entre els 

carrers de Manigua i Acàcies, a prop de la plaça del Congrés, a Barcelona. 

Tenim un (INCENDI, EXPLOSIÓ, FUITA DE GAS). L’incident s’ha produït a la planta 

___________ concretament a ______________ d’un edifici de tres plantes i un 

soterrani. 

En el centre tenim __________ alumnes. 

Hi ha _______ ferits i estem evacuant el centre. 

Sóc el/la _________________ i truco des del telèfon 93 340 98 50 
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6.4.2. Model d’avís d’amenaça de bomba 

Telèfon 112 

Sóc del centre Institut L’Alzina que és al passatge Salvador Riera, núm. 2, entre els 

carrers de Manigua i Acàcies, a prop de la plaça del Congrés, a Barcelona. 

S’ha produït una amenaça de bomba. 

És un edifici de tres plantes i un soterrani. 

En el centre tenim __________ alumnes. 

Sóc el/la _________________ i truco des del telèfon 93 340 98 50 

Esperem instruccions sobre el que cal fer. 

6.5. Sortides d’emergència i punt de trobada 

L’edifici disposa de diverses sortides d’emergència des de qualsevol punt del centre. Així 

tenim: 

a) Des del soterrani, per la porta d’accés del gimnàs al passadís central que hi ha entre el 

nostre centre i el de l’escola del costat. I també per la seva escala accedir a la planta 

baixa. 

b) Des de la planta baixa, per la porta principal d’entrada dels alumnes, la porta d’entrada 

del professorat (porta corredissa), i la porta que dóna al carrer Manigua i que compartim 

amb l’Escola Doctor Ferran i Clua. 

c) Des de la primera planta, es pot accedir, bé per l’escala exterior del centre on és 

l’habitatge de la conserge, bé per l’escala principal que comunica per dins les diferents 

plantes, o bé per l’escala interior de la zona est, a la planta baixa. 

d) Des de la segona planta, es pot accedir a les pistes esportives que estan ubicades 

sobre l’edifici de l’Escola Doctor Ferran i Clua, i des d’allí accedir a l’escola i després al 

seu pati, o bé fer els itineraris esmentats a la primera planta. 

 

Punt de Trobada 

PASSATGE DE L’ORDI A PROP DEL CARRER PRAT D’EN ROQUER 

És molt important allunyar-se de la porta principal del centre per facilitar la feina dels 

serveis d’emergència. 

ATENCIÓ 
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6.6. Ordre d’evacuació per plantes 

En el moment de sentir l’alarma les persones que es trobin en el soterrani, planta baixa i 

planta segona començaran l’evacuació immediatament. 

Les persones que es trobin a la primera planta, deixaran passar uns 2 minuts (temps 

indicatiu per deixar passar les persones de la segona planta) abans de mobilitzar-se cap a 

les escales que tenen assignades i començar a baixar. 

En tots els casos, se seguirà l’ordre assignat en el punt següent (6.7) establert de manera 

que surten primer els qui estan més allunyats del lloc de sortida. 

Aquest ordre es podrà variar en funció del punt on s’hagi produït l’emergència. En tot cas es 

prestarà atenció a les indicacions dels responsables de planta que, al seu torn, seguiran les 

instruccions del cap d’emergències. 
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6.7. Desallotjament de cada planta 

Planta i temps d’espera Aules Itinerari 

Soterrani 

0 minuts 
Gimnàs 

Sortida emergència del 

gimnàs 

Porta d’entrada de l’Escola 

Doctor Ferran i Clua 

(seguir per carrer Manigua, 

Alexandre Galí i Passatge de 

l’Ordi) 

Planta baixa 

0 minuts 

Aula de tecnologia 
Porta d’entrada 2 

(professorat) 

Aula de música 

Porta d’entrada 1 (principal) 

Aula polivalent 

Aula 1r BTX B 

Sala guàrdies  

Aula 1r BTX A 

Biblioteca 

Planta primera 

2 minuts (aproximadament) 

Aules 

1r ESO D, 1r ESO E Escala exterior 

Porta d’entrada 2 

(professorat) 

Laboratoris 

Física, Química 

Aula Oberta 

Aules 

1r ESO A, 1r ESO B, 

1n ESO C, 2n ESO C 

Escala central 

Porta d’entrada 1 (principal) 

Aules 2n ESO A, 

2n ESO B 

Escala lateral 

Passadís dels porxos 

Porta d’entrada 1 (principal) Aula 2n BTX A 
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Planta i temps d’espera Aules Itinerari 

Planta segona 

0 minuts 

Aula 4t ESO C 
Escala exterior 

Porta d’entrada 2 

(professorat) 

Laboratori de Ciències 

Aula d’idiomes 

Aula d’acollida 

Aules 

4t ESO A, 4t ESO B, 

3r ESO C 
Escala central 

Porta d’entrada 1 (principal) 
Aula d’educació visual i 

plàstica 

Aules 

3r ESO C, 3r ESO B, 

3r ESO A, 2n BTX B 

Escala lateral 

Passadís dels porxos 

Porta d’entrada 1 (principal) 

Pistes  No evacuaran 

 

El temps d’espera és indicatiu. Que el desallotjament es pugui iniciar dependrà de la 

disponibilitat de les vies d’evacuació. En tot cas, es prestarà atenció a les instruccions de la 

persona responsable de planta. 

6.8. Pistes esportives 

El fet que les pistes es trobin a l’edifici de l’Escola Dr Ferran i Clua fa que els seus usuaris 

quedin sotmesos al Pla d’Autoprotecció d’aquest centre. 

Així doncs, en hores d’esbarjo o de classe d’Educació Física tindrem present que, en cas 

d’emergència i si cal evacuar les pistes, l’evacuació es farà a través del pont cap a la segona 

planta de l’edifici de l’institut. 

6.9. Consells a seguir durant l’evacuació 

S’utilitzaran les sortides habituals de l’edifici i les d’emergència. No es consideren sortides 

les finestres, portes de terrasses, etc. 

No s’ha d’utilitzar l’ascensor. 

ATENCIÓ 

ATENCIÓ 
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En sentir el senyal d’alarma s’ha de deixar el que s’està fent, i quan el professor ho indiqui, 

sortir a pas lleuger, caminant de pressa, però sense córrer, formant una fila i tancar les 

portes i les finestres a mesura que es van deixant enrere. 

S’ha d’agafar roba d’abric si és hivern. 

No es pot perdre temps recollint el material i la motxilla. Només es poden agafar els 
objectes personals (documentació, claus, telèfon mòbil). 

No s’ha de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones. 

Si hi ha fum i no es pot sortir, les persones s’hauran de confinar i es faran veure per les 

finestres. S’han de cobrir els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum 

amb draps molls. 

6.10. Actuacions personalitzades 

6.10.1. Responsable d’activar l’alarma 

Tasques que ha de realitzar: 

• Activar l’alarma com senyal d’evacuació del centre. 

• Trucar als bombers. 

Responsable: Directora o persona de guàrdia de l’equip directiu 

Localització habitual: despatx de direcció, secretaria, prefectura d’estudis. 

Si la persona esmentada no es troba localitzable, es farà responsable d’activar l’alarma la 

persona que hagi detectat l’emergència. 

6.10.2. Responsable de les portes exteriors i de les instal•lacions 

Tasques que ha de realitzar: 

• Trucar a l’Escola Dr Ferran i Clua comunicant que tenim una emergència. Si no es pot 

utilitzar el telèfon, es pot fer l’avís mitjançant l’intèrfon de la porta principal de l’escola. 

• En cas d’evacuació, tancar la clau general de pas del gas (no cal tallar l’electricitat). 

• En cas d’evacuació, obrir les portes i les sortides exteriors de l’edifici, vigilant que restin 

lliures d’obstacles. 

• En cas de confinament, controlar el pas de la porta principal. 

Responsable: Conserge 1 

Localització habitual: Consergeria 

Si en el moment de l’emergència es trobés en el centre la Conserge 2, aquesta es faria 

càrrec de les dues primeres tasques. 

 NOVETATS 
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6.10.3. Coordinador/a General o Cap d’emergència 

Tasques que ha de realitzar: 

• Comprovar que el professorat de guàrdia s’ha fet càrrec de les coordinacions de cada 

planta i, si no fos així i disposa de personal per fer-ho, nomenar nous encarregats 

d’aquestes funcions. 

• Comprovar que s’ha donat avís a l’Escola Dr Ferran i Clua de la situació d’emergència. 

• Decidir qualsevol altra mesura que calgui prendre segons cada situació. 

• Disposar de la informació de l’alumnat mitjançant l’aplicació del programa de tutoria al 

telèfon mòbil (necessari per tenir el control de tot l’alumnat present al centre). 

• Dirigir-se al punt de trobada i recollir de mans del professorat d’aula el llistat d’alumnes 

que han estat evacuats (pot delegar aquesta tasca en una altra persona). 

• Ser informat de totes les incidències per part de la resta de coordinadors. 

• Controlar el temps total de durada de l’evacuació. 

• En cas de confinament, reubicar en espais de l’edifici principal els grups de les aules 

exteriors. 

• Rebre i mantenir la comunicació amb els ajuts externs. Serà la persona que mantindrà 

la interlocució amb els bombers i la policia. 

• Informar els bombers si hi ha alumnes o plantes de l’edifici que no s’han pogut evacuar. 

• Mantenir informat l’equip directiu de l’Escola Dr Ferran i Clua de les incidències de 

l’emergència. 

Responsable: Directora o persona de guàrdia de l’equip directiu 

En cas de ser present algun altre membre de l’equip directiu, algunes d’aquestes 
tasques poden ser assumides per delegació. 

6.10.4. Coordinador/a de planta soterrani 

Tasques que ha de realitzar: 

• Designar l’alumne/a cap de fila que encapçalarà el desallotjament. 

• Controlar que l’evacuació es faci de manera ordenada. 

• Controlar, revisant totes les dependències de la planta, que no hi queda ningú. 

• Assegurar-se que totes les portes resten tancades. 

• Ser l’últim en sortir de la planta, i dirigir-se al punt de trobada per informar al coordinador 

general. 

Responsable: Professor/a d’educació física de torn 
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6.10.5. Coordinador/a de planta baixa 

Tasques que ha de realitzar: 

• Controlar que l’evacuació es faci de manera ordenada. 

• Controlar, revisant totes les dependències de la planta, que no hi queda ningú (revisar 

especialment si el Gimnàs estava o no ocupat). 

• Assegurar-se que totes les portes resten tancades. 

• Ser l’últim en sortir de la planta, i dirigir-se al punt de trobada per informar al coordinador 

general. 

• En cas de confinament, fer d’enllaç entre el cap d’emergència i el professorat de la 

planta i mantenir-ne el control. 

Responsable: Professor/a de guàrdia (planta baixa) 

Localització: Sala de guàrdies 

Substitut/a: Professor/a corresponent de l’aula de Batxillerat contigua a la Biblioteca. 

Localització: Aula de Batxillerat. 

Si cap de les dues persones esmentades es troba localitzable al seu lloc, es farà 

responsable el professor que es trobi a l’aula més propera de la sortida d’emergència. 

6.10.6. Coordinador/a de planta primera 

Tasques que ha de realitzar: 

• Controlar que l’evacuació es faci de manera ordenada. 

• Controlar, revisant totes les dependències de la planta, que no hi queda ningú. 

• Assegurar-se que totes les portes resten tancades. 

• Ser l’últim en sortir de la planta, i dirigir-se al punt de trobada per informar al cap 

d’emergència. 

• En cas de confinament, fer d’enllaç entre el cap d’emergència i el professorat de la 

planta i mantenir-ne el control. 

Responsable: Professor/a de guàrdia (1r pis) 

Localització: Sala de guàrdies 

Substitut/a: Professor/a corresponent de l’aula de 1r ESO A 

Localització: Aula 1r ESO A 

Si cap de les dues persones esmentades es troba localitzable al seu lloc, es farà 

responsable el professor que es trobi a l’aula més propera de la sortida d’emergència. 
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6.10.7. Coordinador/a de planta segona 

Tasques que ha de realitzar: 

• Controlar que l’evacuació es faci de manera ordenada. 

• Controlar, revisant totes les dependències de la planta, que no hi queda ningú. 

• Assegurar-se que totes les portes resten tancades. 

• Ser l’últim en sortir de la planta, i dirigir-se al punt de trobada per informar al coordinador 

general. 

• En cas de confinament, fer d’enllaç entre el cap d’emergència i el professorat de la 

planta i mantenir-ne el control. 

Responsable: Professor/a de guàrdia (2n pis) 

Localització: Sala de guàrdies 

Substitut/a: Professor/a corresponent de l’aula 3r ESO B 

Localització: Aula 3r ESO B 

Si cap de les dues persones esmentades es troba localitzable al seu lloc, es farà 

responsable el professor que es trobi a l’aula més propera de la sortida d’emergència. 

6.10.8. Personal de menjador 

Aquest personal es troba al centre durant el matí i fins les 15.30 hores. 

Tasques que ha de realitzar dins de l’horari en que es fa càrrec de l’alumnat que s’acull al 

servei: 

• Conduir al punt de trobada l’alumnat del menjador, comprovant que aquest resti buit. 

• Tancar la porta del menjador. 

• Informar al cap d’emergència de les possibles incidències. 

Responsable: Responsable de menjador 

Localització habitual: Menjador 

6.10.9. Alumnat 

Si un/a alumne/a detecta un incendi o altra incidència ha d’avisar immediatament al 

professor/a que estigui més a prop i esperar les seves instruccions. 

Instruccions generals a seguir: 

• Esperarà instruccions del professor, sense prendre iniciatives pròpies. 
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• No perdrà temps recollint el material. Només agafarà els seus objectes personals 
(documentació, claus, telèfon mòbil) i la roba d’abric necessària per protegir-se 
del fred a l’exterior. 

• L’alumnat que quan soni l’alarma siguin fora de la seva classe s’incorporarà a la classe 

més propera. 

• En particular, l’alumnat que es trobi a la sala de guàrdies s’incorporarà al grup de 

Batxillerat de l’aula contigua. Si aquest grup no té classe en el moment de l’emergència, 

s’esperarà amb el professor de guàrdia de la planta baixa fins que el/la Cap 

d’emergències assigni una persona responsable. 

• Sortirà de l’aula en silenci, en ordre, en fila, caminant de pressa, però sense córrer. No 

s’avançarà els companys, ni s’aturarà durant l’evacuació. Mai s’ha d’empènyer o 

atropellar els altres. 

• En cap cas s’ha de tornar enrere, sigui quin sigui el pretext. 

• Ningú s’ha d’aturar al costat de les portes de sortida. 

• Seguirà l’alumne/a que fa de guia i es presentarà al punt de trobada prèviament 

establert. 

• El grup romandrà unit, sense disgregar-se a fi de facilitar el recompte per part del 
professorat. 

• En el cas d’enfonsament o explosió si s’ha de passar un espai, es farà a prop de les 

parets i no pel mig de la zona. 

• Si s’han de travessar zones inundades de fum, s’hauran de protegir les vies 

respiratòries amb mocadors mullats. Si la intensitat del fum és alta, no s’ha de passar 

per aquestes zones. 

• En cas d’inundació per fum de passadissos i escales, el grup ha de romandre a l’aula, 

tancar portes i finestres, col·locar draps mullats a les juntes de les portes, a fi d’evitar 

l’entrada de fum i fer-se veure a través de les finestres. 

• En cas que l’evacuació no sigui possible seguirà les instruccions del professorat o del 

coordinador de planta. 

6.10.10. Professorat 

Tot el professorat que en el moment de l’emergència tingui alumnes al seu càrrec haurà de 

dur a terme les següents tasques: 

• Si hi ha algun alumne amb minusvalidesa designar algú que l’ajudi. 

• Designar quin alumne encapçalarà la fila d’evacuació. 

ATENCIÓ 
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• Esperar el seu torn segons la planta on es trobi (0-2 minuts) 

• Si ocupa l’aula de 1r Batxillerat (al costat de la Biblioteca), 1r ESO A o 3r ESO B, 
comprovar que el professorat de guàrdia s’ha fet càrrec de la coordinació de la 
planta i, si no fos així, assumir aquesta responsabilitat. 

• Comprovar que es pot fer l’evacuació. L’ordre de sortida serà del més llunyà a les 

escales corresponents al més proper, en seqüència ordenada i sense barejar-se grups. 

• Fer el recompte de l’alumnat que falta a l’aula en el moment de sonar l’alarma, sobretot 

si no ha faltat a classe i es troba en aquell moment al lavabo o fent algun encàrrec, per 

poder localitzar-lo posteriorment un cop feta l’evacuació. Si és possible, omplir l’imprès 

corresponent per lliurar-lo al cap d’emergència o persona en qui hagi delegat aquesta 

tasca. 

• Si és possible, tancar les finestres de l’aula. 

• Ser l’última persona en sortir de l’aula. Deixar tancada la porta al sortir però sense 

passar la clau. 

• Mantenir l’alumnat en ordre i controlar que segueix les seves instruccions. 

• Un cop en el punt de trobada, fer de nou el recompte del seu alumnat, i informar-ne al 

cap d’emergència o persona en qui hagi delegat aquesta tasca. 

Model d’imprès per anotar les incidències a l’aula en cas d’emergència 

Aula: Professor/a: 

Curs: Grup: Optativa Sí/No Grup desdoblat Sí/No 

Núm. alumnes presents: Núm. alumnes absents: 

Nom dels alumnes absents de l’aula 

 

 

 

En cas que l’evacuació no sigui possible: 

• Protegir-se a l’aula o a l’espai més adient de manera efectiva. 

• Fer-se veure per les finestres sense obrir-les. 

• Mantenir l’alumnat en ordre. 

El professorat que no tingui alumnes al seu càrrec, baixarà immediatament a la planta baixa 

davant Consergeria i es posarà a disposició del Cap d’emergència. 



Pla d’autoprotecció 

 

35 

6.10.11. Altre personal del centre 

Qualsevol altre personal que es trobi al centre en el moment de l’emergència es personarà a 

la planta baixa davant Consergeria i es posarà a disposició del Cap d’emergència. 

6.10.12. Estudiants en pràctiques 

Les persones que es troben estudiant el Màster de professorat realitzant pràctiques a 

l’institut que es trobin al centre en el moment de l’emergència es personaran a la planta 

baixa davant Consergeria i es posaran a disposició del Cap d’emergència. 
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