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2. ABAST 

Aquesta instrucció és de coneixement i compliment obligat per a tot el personal que no sent 
docent ni personal administratiu del centre  desenvolupa part de la seva activitat a l’edifici. 

3. DEFINICIONS 

Pla d’emergència: mesures d’autoprotecció, per assegurar la vida de les persones i minimitzar els 
danys materials, que estableixen mecanismes de protecció front situacions d’un greu risc 
col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat publica. Plans d’emergència: 

 Pla d’evacuació: pla de mesures de protecció, que s’activa en cas de risc d’incendis, 
terratrèmols, col·lapse o deteriorament greu de l’estructura de l’edifici, explosió, anunci de 
bomba, fuita de gases tòxics a l’interior de l’edifici, etc. Cal evacuar l’edifici. 

 Pla de confinament: pla de mesures de protecció, que s’activa en cas de risc d’accident 
químic, produït a establiments industrials amb substàncies perilloses. Cal romandre a l’edifici. 

4. ENTRADA A L’EDIFICI I REGISTRE 

Tant a l’entrada com a la sortida del centre, qualsevol persona que entri a l’edifici ha de passar 
per consergeria (situada a l’esquerra de l’entrada de la planta 0) i registrar-se per tenir 
constància de les persones que hi ha dintre de l’institut en cas de que es produeixi una 
emergència. 

5. PARTICULARITATS DE L’INSTITUT GABRIELA MISTRAL 

El centre és un edifici de tres plantes, degut al diferent nombre de persones a evacuar en cas 
d’emergència hi ha dos plans d’evacuació , tres sortides d’emergència i dos punts de trobada, 
segons sigui horari de matí o de tarda. 

 Evacuació en horari de mati (EM): de 8 h a 15 h i des de l´inici de curs a la finalització del 
curs escolar amb alumnes. 

Hi ha dos recorreguts d’evacuació: 

recorregut blau, senyalitzat amb fletxes blaves 

recorregut verd, senyalitzat amb fletxes verdes 

 

Els espais del centre estan marcats amb un punt verd         o un punt blau         que indica 

quin és el recorregut que heu de seguir para anar al punt de trobada assignat. 

 
Punt de trobada: SORTIDA AL PATI 

 

 Evacuació en horari de tarda (ET): de 15 a 22 h i calendari sense alumnes (finals de juny, 
juliol, començament de setembre). 
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En aquest horari, esteu on esteu, s’ha de sortit per la porta d’entrada i anar al punt de 
trobada 

 
 

Punt de trobada: SORTIDA PRINCIPAL 
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La nomenclatura i les sortides d’evacuació segons si és horari de matí o de tarda i els diferents 
recorreguts d’evacuació es mostren a les figures 1: 

EN HORARI DE MATÍ 

PLANTA 1 

 
Figura 1a: Ubicació dels espais del centre segons les vies d’evacuació Planta 1 

 

PLANTA 0 

 

 

 
Figura 1b: Ubicació dels espais del centre segons les vies d’evacuació Planta 0 

 

PLANTA -1 

 
 

 

 

Figura 1c: Ubicació dels espais del centre segons les vies d’evacuació Planta -1 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Gabriela Mistral 

             Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals 

 

29/02/2016 APROVAT Pàgina 7 de 20 

 02 D35_PLA_EMERGENCIA_PERSONAL_EXTERN 

 

EN HORARI DE TARDA 

 

 
 

Figura 1d: Localització del punt de trobada i sortida d’emergència en el procés d’evacuació per la tarda 

1. QUE CAL FER EN CAS D’EVACUACIÓ 

És molt important no comportar-se amb precipitació ni nerviosisme. 
En el moment d’escoltar l’avís d’emergència s’inicia l’evacuació: 

              
So intermitent    

 

 Desconnectar els aparells elèctrics. 

 Tancar les finestres i baixar persianes. 

 Apagar llum. 

 Tancar la porta de l’espai de treball sense clau. 

 Seguiu el camí d’evacuació segons l’horari  i el punt de l’edifici on estigueu 

 Donar avís al cap d’emergència de que heu arribat (persona amb armilla groga que està 
fent el recompte del personal) 

 Dirigiu-vos al punt de trobada assignat. (Cartell PERSONAL) 

 Espereu instruccions del cap d’emergència o de les forces d’intervenció (policia, bombers) 
per tal d’abandonar l’edifici o esperar l’avís de finalització de l’emergència i retornar al 
vostre lloc de treball.

____________________                                                       
1' so     30" silenci     1' so     30" silenci   1' so                           
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1. QUE CAL FER EN CAS DE CONFINAMENT 

 
En cas de confinament dirigiu-vos a la sala de professors, situada en la planta 1 

En el moment d’escoltar l’avís d’emergència i iniciar-se el confinament: 

              
So continuo    

 

 Tancar les finestres i persianes de l’espai on estigueu. 

 Desconnectar els aparells elèctrics. 

 Tancar la porta de l’espai de treball sense clau. 

 Dirigiu-vos a la sala de professors (veure fig 2) 

 Donar avís al cap d’emergència de que heu arribat (persona amb armilla groga que està 
fent el recompte del personal) 

 Espereu instruccions del cap d’emergència o de les forces d’intervenció (policia, bombers) 
i esperar l’avís de finalització de l’emergència i retornar al vostre lloc de treball. 

IMPORTANT: SI SOU FORA DE L’EDIFICI HEU D’ENTRAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE. NO ÉS 
PODRÀ SORTIR DE L’EDIFICI MENTRES DURI L’EMERGENCIA. 

 
 

Fig 2: Localització del punt de trobada (sala de professors) en cas de confinament. 
 
 
 
 
 

 

                                                                     
1 min so 
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1. FINALITZACIÓ DE L’EMERGÈNCIA DINTRE DEL CENTRE 

 

1.1 Si hem de ser desallotjats del centre, seguiu les instruccions dels cossos de seguretat 
o del cap d’emergència. 

1.2 Si no hem de ser desallotjats, el cap d’emergència donarà per finalitzada la situació 
d’emergència. Es comunica amb un so continu. Retorneu a la vostra activitat normal. 

 

 
So continuo                                                                                                                                                   

3 min so 
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2. ANNEXOS 

2.1 EVACUACIÓ DEL CENTRE EN HORARI DE MATI (DE 8H A 15 H) 

PROCÉS D’EVACUACIÓ PLANTA 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Recorreguts d’evacuació Planta 1 

Tothom BAIXA per les escales 

assignades 
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PROCÉS D’EVACUACIÓ PLANTA 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Recorreguts d’evacuació Planta 0 

Seguiu el recorregut fins sortida i dirigir-

vos al punt de concentració Baixar  fins planta -1 
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PROCÉS D’EVACUACIÓ PLANTA -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Recorreguts d’evacuació. Planta -1 

 

 

Pugeu fins planta 0 
Seguiu recorregut fins arribar al punt 

de concentració situat al pati 
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Figura 3.4  Recorreguts d’evacuació de tot l’edifici.

Evacuació  de 

tot l’edifici 
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Sala 
professors 

8.2 EVACUACIÓ DEL CENTRE EN HORARI DE TARDA (DE 15H  A 22 H) 

Per la tarda, esteu on esteu, s’ha de sortir per la porta d’entrada i anar al punt de trobada, tal com s’indica a la figura 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig 4.1 Recorreguts d’evacuació. Planta 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.2  Recorreguts d’evacuació. Planta 0 
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Fig 4.3  Recorreguts d’evacuació. Planta -1 
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Evacuació de tot l’edifici 
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Annex 2. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de 
treball 

 
 

Dades del centre de treball   

Nom del centre 

INS GABRIELA MISTRAL 
Adreça 

C/ Osca 95-105 
Codi Postal 

08620 
Municipi 

Sant Vicenç dels Horts 

  

   

Dades de l’empresa, entitat o persona física alinea que realitza l’activitat 

Nom 

 
Adreça electrònica 

 

 
 

Documentació que es lliura 

 
En el supòsit de situacions d’emergència que requereixen l’evacuació o el confinament en les dependèn-
cies del centre de treball, les actuacions que cal seguir, tant pel personal visitant com pel personal del 
centre de treball s’han d’organitzar en termes de seguretat, rapidesa i efectivitat. 
 

 D35_ Pla d’emergència personal extern 

 Tríptic pla d’emergència 

 Avaluació de riscos 

 D31 Fitxa dades accidents personal extern 
  

Lloc i Data 

 
    Signatura del director o directora del centre de treball  
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Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de 
treball 

 
 

Dades del centre de treball   

Nom del centre 

INS GABRIELA MISTRAL 
Adreça 

C/ Osca 95-105 
Codi Postal 

08620 
Municipi 

Sant Vicenç dels Horts 

  

   

Dades de l’empresa, entitat o persona física alinea que realitza l’activitat 

Nom 

 
Adreça electrònica 

 

 
 

Documentació que es lliura 

 
En el supòsit de situacions d’emergència que requereixen l’evacuació o el confinament en les dependèn-
cies del centre de treball, les actuacions que cal seguir, tant pel personal visitant com pel personal del 
centre de treball s’han d’organitzar en termes de seguretat, rapidesa i efectivitat. 
 

 D35_ Pla d’emergència personal extern 

 Tríptic pla d’emergència 

 Avaluació de riscos 

 D31 Fitxa dades accidents personal extern 
  

 

Lloc i Data 
 

Signatura del director o directora del centre de treball  
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Vies d’evacuació 
En horari de matí, de 8:00 h a 15.00 h 

Cada espai del centre, està assignat a un recorregut d’evacuació, per evitar aglome-

racions.       

Si té una rodona verd             heu de seguir les fletxes que mostren el recorregut 

d’evacuació verd, amb sortida d’emergència per la planta inferior P-1 i sortida a 

l’hort 

Si té una rodona blava             heu de seguir les fletxes que mostren el recorregut 

d’evacuació blau i sortir per la planta baixa o P0 al pati 

En el pati, dirigir-vos al cap d’emergència ( persona identificada amb 

armilla groga) per dir que heu arribat i anar al punt de concentració  on 

posa  PERSONAL  
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QUÈ FER EN CAS DE CONFINAMENT 
En cas de confinament dirigiu-vos a la sala de professors, situada en la planta 1 
En el moment d’escoltar l’avís d’emergència i iniciar-se el confinament: 

           

So continuo    

 Tancar les finestres i persianes de l’espai on estigueu. 

 Desconnectar els aparells elèctrics. 

 Tancar la porta de l’espai de treball sense clau. 

 Dirigiu-vos a la sala de professors situada en pla plantaP1 

 Donar avís al cap d’emergència de que heu arribat (persona amb armilla groga que 

està fent el recompte del personal) 

 Espereu instruccions del cap d’emergència o de les forces d’intervenció (policia, 

bombers) i esperar l’avís de finalització de l’emergència i retornar al vostre lloc de 

treball.  

IMPORTANT: SI SOU FORA DE L’EDIFICI HEU D’ENTRAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE. NO ÉS PO-

DRÀ SORTIR DE L’EDIFICI MENTRES DURI L’EMERGENCIA. 

 

FINALITZACIÓ DE L’EMERGÈNCIA 

Si hem de ser desallotjats del centre, seguiu les instruccions dels cossos de 
seguretat o del cap d’emergència. 
Si no hem de ser desallotjats, el cap d’emergència donarà per finalitzada la situació 
d’emergència. Es comunica amb un so continu. Retorneu a la vostra activitat normal. 

 
 

So continu                                                     

     PLA D’EMERGÈNCIA 

INS GABRIELA MISTRAL 
 

QUÈ FER EN CAS D’EVACUACIÓ 

L’edifici s’ha d’evacuar, si hi ha un perill a l’interior. 
És molt important no comportar-se amb precipitació ni nerviosisme.  
En el moment d’escoltar l’avís d’emergència s’inicia l’evacuació: 

               

So intermitent    

 Desconnectar els aparells elèctrics. 

 Tancar les finestres i baixar persianes. 

 Tancar la porta de l’espai de treball sense clau. 

 Seguiu el camí d’evacuació segons l’horari  i el punt de l’edifici on es-

tigueu  

 Donar avís al cap d’emergència de que heu arribat (persona amb ar-

milla groga que està fent el recompte del personal) 

 Dirigiu-vos al punt de trobada assignat. (Cartell PERSONAL) 

 Espereu instruccions del cap d’emergència o de les forces 

d’intervenció (policia, bombers) per tal d’abandonar l’edifici o espe-

rar l’avís de finalització de l’emergència i retornar al vostre lloc de 

treball. 

                      

                                                                     
1 min so 

 

                                                                  

3 min so 

 

_______________                                                       
1' so     30"silenci  1' so     30"silenci   1' so                           

 


