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 1. ABAST 

Aquest pla d’emergència  és de coneixement i compliment obligat per a tot el personal del centre 
docent. professorat, PAS i alumnat. 

 2. DEFINICIONS 

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització 

dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans 

de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció. 

 Els plans territorials preveuen. amb caràcter general, les emergències que es poden produir 

en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis.  

 Els plans d'autoprotecció preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les 

actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia 

activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats 

públiques que els puguin afectar. 

 Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns 

mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. 

Es classifiquen en Riscos naturals i Riscos tecnològics. 

  

Riscos naturals Riscos Tecnològics 
Aiguats i inundacions 
Tempestes i llamps 
Ventades 
Onades de fred 
Onada de calor 
Afectacions a l'atmosfera: L'ozó i la contaminació 
Nevades i glaçades 
Allaus 
Incendis forestals 
Sismes 

Risc químic 
Transport de mercaderies perilloses 
Accident Nuclear 
Accident Radiològic 

De les possibles situacions en les que ens podem trobar i que poden alterar el correcte 
funcionament de l’institut, s’han de seguir les recomanacions que troben als plans d’emergència 
específics com son NEUCAT (pla especial per nevades), PLASEQCAT ( pla especial d’emergències 
exterior del sector químic) i INFOCAT ( pla especial de incendis forestal) 

SMP: situació meteorològica de Perill 

SMC: Servei meteorològic de Catalunya 

Anàlisis de risc:  Anàlisis de la situació on s’avalua la perillositat i la vulnerabilitat associada al risc 

Perillositat: indicació de la intensitat (llindars) i la freqüència 

Vulnerabilitat: Efectes que es produeixen sobre les zones poblades, serveis i xarxes de transport. 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/atmosfera_ozo_contaminacio/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/incendi_del_bosc/
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Llindar: Valors màxims i mínims d’un meteor. 

Nevada: episodi de precipitació en forma de neu. Es quantifiquen mesurant el gruix de la neu que 
s’acumula al terra 

Acumulació de la nevada: Quantitat de neu acumulada en 24 h  
Nevada poc abundant: fins a 5 cm 
Abundant: de 5 a 20 cm 
Molt abundant: superior a 20 cm 

Intensitat de la nevada: Quantitat de neu que s’acumula al sòl durant un període de 30 minuts 
Intensitat feble: menys de 1 cm 
Intensitat moderada: entre 1 i 10 cm 
Intensitat forta: superior a 10 cm 
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Informació general d’una situació Meteorològica de perill 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emet un Avís de Situació Meteorològica de Perill 
(SMP) quan es preveu la superació d’uns llindars específics per cada meteor. Per cada meteor es 
defineix un llindar alt i un llindar baix. 
 

Meteor Llindar baix Llindar alt 

Intensitat de pluja Intensitat > 20 mm / 30 minuts Intensitat > 40 mm / 30 minuts 

Acumulació de 
pluja 

Acumulada > 100 mm /24 hores Acumulada > 200 mm /24 hores 

Neu acumulada en 
24 hores 

gruix ≥ 0 cm a cotes inferiors a 300 metres gruix > 5 cm a cotes inferiors a 300 metres 

gruix > 2 cm a cotes superiors a 300 
metres fins a 600 metres 

gruix > 15 cm a cotes superiors a 300 
metres fins a 600 metres 

gruix > 5 cm a cotes superiors a 600 
metres fins a 800 metres 

gruix > 20 cm a cotes superiors a 600 
metres fins a 800 metres 

gruix > 10 cm a cotes superiors a 800 
metres fins a 1000 metres 

gruix > 30 cm a cotes superiors a 800 
metres fins a 1000 metres 

gruix > 20 cm a cotes superiors a 1000 
metres fins a 1500 metres 

gruix > 50 cm a cotes superiors a 1000 
metres fins a 1500 metres 

Vent 

Ratxa màxima > 35m/s a: Alt Empordà, 
Baix Empordà, Montsià, Baix Camp i Baix 

Ebre 

Ratxa màxima > 45m/s a: Alt Empordà, 
Baix Empordà, Montsià, Baix Camp i Baix 

Ebre 

Ratxa màxima > 25m/s a la resta Ratxa màxima > 35m/s a la resta 

Fred 
Temperatura mínima extrema:  
temperatura inferior al percentil 2 de la 
temperatura mínima diària 

Onada de fred: temperatura inferior al 
percentil 2 de la temperatura mínima 
diària durant tres dies consecutius o més 

Calor 
Temperatura màxima extrema:  
temperatura superior al percentil 98 de la 
temperatura màxima diària 

Onada de calor: temperatura superior al 
percentil 98 de la temperatura màxima 
diària durant tres dies consecutius o més 

 
Quan es realitza la predicció en una Situació Meteorològica de Perill el SMC avalua la probabilitat 
d’ocurrència de la superació de llindar corresponent i assigna un Grau de Perill a Catalunya. 
El Grau de Perill té una escala del 0 al 6 que s’agrupen en un codi semafòric de 4 colors. 

 

 

http://webescriptoripre.meteo.cat/wpweb/wpweb/llindars-de-situacio-meteorologica-de-perill-per-fred-i-calor/
http://webescriptoripre.meteo.cat/wpweb/wpweb/llindars-de-situacio-meteorologica-de-perill-per-fred-i-calor/
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La probabilitat es divideix en els següents rangs: 

Probabilitat superior al 70% Probabilitat Alta 

Probabilitat entre el 30% i el 70% Probabilitat Mitjana 

Probabilitat entre el 10% i el 30% Probabilitat Baixa 

 

Altres tipus d’avisos 
Avís d’observació 
El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Avís d’observació de Situació Meteorològica de 
Perill quan detecta la superació d’un dels llindars, anteriorment mencionats, en una zona que no ha 
estat prèviament avisada o per emfatitzar un fenomen meteorològic destacat en una zona avisada. 

En els avisos d’observació es senyalen les comarques afectades per fenomen meteorològic i les 
possiblement afectades a curt termini. 

 

Preavisos 
El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Preavís de Situació Meteorològica de Perill quan es 
preveu la superació d’un llindar a partir del tercer dia de predicció. 

En el preavís s’avalua el grau de perill màxim de l’episodi a nivell de Catalunya. 

Format dels informes dels avisos de Situació Meteorològica de Perill 

Quan el SMC preveu que es superarà un llindar d’avís en alguna zona de Catalunya, assigna en 
aquest sector el grau de perill corresponent. Aquest grau de perill es representa a cada comarca i 
amb intervals temporals de 6 h. 

 00 hores T.U. a 06 hores T.U. (hora oficial estiu: 02 hores a 08 hores)(hora oficial hivern: 01 hores a 07 hores) 

 06 hores T.U. a 12 hores T.U. (hora oficial estiu: 08 hores a 14 hores)(hora oficial hivern: 07 hores a 13 hores) 

 12 hores T.U. a 18 hores T.U. (hora oficial estiu: 14 hores a 20 hores)(hora oficial hivern: 13 hores a 19 hores) 

 18 hores T.U. a 24 hores T.U. (hora oficial estiu: 20 hores a 02 hores)(hora oficial hivern: 19 hores a 01 hores) 

Un cop s’ha fet aquesta predicció, s’elabora un informe diari per cada meteor a nivell de Catalunya 
on hi ha la següent informació: 

 Capçalera amb informació bàsica de l’avís. 

 Mapa de Catalunya amb el perill màxim del dia per cada comarca, així com informació 
descriptiva addicional: 

 Llindar representatiu de Catalunya. 

 Valor màxim previst del meteor avisat. 
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 Distribució geogràfica dins la zona avisada: 
 Local, menys del 30% 
 Extens, entre el 30 i el 70% 
 General, més del 70% 
 Comentari 

 Evolució temporal del perill per Catalunya 

 Matriu del perill, on es destaca el grau de perill màxim per aquell dia. 

A més, es pot consultar aquesta informació per cada comarca a través de l’informe comarcal, on 
destaca la gràfica de l’evolució temporal del grau de perill amb els seus llindars corresponents. 

Quan s’elabora un avís d’observació s’emet un informe amb la següent informació: 

 Capçalera amb informació bàsica de l’avís d’observació. 

 Mapa de Catalunya amb el perill per cada comarca. 

 Informació descriptiva de l’avís d’observació 
 

Quan s’elabora un preavís s’emet un informe amb la següent informació: 

 Capçalera amb informació bàsica de l’avís d’observació. 

 Comentari descriptiu de l’episodi en qüestió. 
 

  

 

 3. ACTUACIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA ESPECIAL 
 
En els casos d’emergència per risc químic o incendi forestal es seguiran els protocols de 
confinament descrits en el pla d’emergència general de l’institut. 
 
En qualsevol altre emergència especial ( sisme, accident transport mercaderies perilloses, etc) es 
seguiran els consells de protecció civil i s’actuarà en conseqüència. 
 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Gabriela Mistral 

             Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals 

 

29/02/2016 PENDENT D’APROVACIÓ Pàgina 9 de 11 

 01 PLA_EMERGENCIA_ESPECIAL_ RISCOS NATURALS 

 

 4. ACTUACIONS EN CAS DE NEVADES 
 
Davant el risc de nevades, s’ha de seguir el Pla Municipal d’Emergències. L’alcaldia activa la fase 
d’alerta del pla d’actuació municipal en cas de nevades i la regidoria d’Educació transmet 
informació sobre l’evolució del fenomen meteorològic.  
 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), emet un avis de situació Meteorològica de perill (SMP), 
en funció del valors llindars de perill. 
 
La direcció del centre, estarà en contacte tant amb l’ajuntament, cossos de seguretat i el 
departament d’educació per tal de rebre instruccions i prendre les decisions de les actuacions que 
s’han de seguir. 
 
La direcció del centre farà les comunicacions externes amb la comunitat educativa via pàgina web i 
via twitter @InsGabriela  
 

4.1 Que fer si neva i no ha començat la jornada lectiva 

Tota la comunitat educativa, professors, PAS, alumant i famílies hauran de consultar la web o el 
twitter on s’informarà de la situació. 

Si l’institut no es pot obrir, es comunicarà quan es retornarà a la normalitat. Si no hi ha perill, 
l’institut romandrà obert i es seguiran les classes amb normalitat. 

ACTUACIONS 

Direcció del centre 
Una vegada analitzada la situació i seguint les instruccions de les autoritats competents, prendran la 
decisió i l’anunciaran via web i twitter 

Professorat i PAS 
Si les instruccions són que s’ha d’obrir l’institut, TOT el personal ha d’intentar arribar a l’institut i es 
procedeix com si fos una jornada laboral normal. 
En cas de situacions on no es pugui arribar a l’institut, per estar incomunicats en el seu lloc de 
residencia, o carreteres intransitables, s’ha de trucar a l’institut per comunicar l’absència 
 
Alumnes 
Si el comunicat es que l’institut estarà obert, han de intentar arribar a l’institut i fer classe amb 
normalitat. 
Intentar utilitzar el transport públic per no col·lapsar les carreteres d’accés a l’institut 
 
Famílies 
Estar atentes als comunicats de l’institut, en la mida de lo possible, no col·lapsar les carreteres 
d’accés al centre. 
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4.2 Que fer si neva i ha començat la jornada lectiva 
 
Si comença a nevar durant la jornada lectiva, la direcció del centre avaluarà la situació i seguirà les 
ordres donades per Ensenyament i els cossos de seguretat del municipi. 
 
Els alumnes i el personal romandran en les instal·lacions del centre i seguiran les ordres de direcció. 

4.2.1 Si s’ha d’evacuar el centre 
 
NOMÈS ES PODRA EVACUAR EL CENTRE seguin les instruccions de direcció 
 
Actuació del personal de centre 
hauran de romandre en el centre fins que s’hagin evacuat els alumnes. En funció del nombre 
d’alumnes a evacuar que restin al centre i les situacions familiars, personals, l’equip directiu prendrà 
la decisió de qui pot marxar i que s’ha de quedar. 
Si la situació no permet l’evacuació del personal en medis de locomoció pròpies, hauran d’evacuar 
amb els medis previstos pels cossos de seguretat. 
 
Actuació de l’alumnat 
Durant l’horari escolar, els alumnes son responsabilitat del centre. Per tant, NO podran marxar sols 
del centre. 
Si no hi ha perill i s’ha d’evacuar, des de l’institut es trucarà a les famílies per que vinguin a recollir-
los. 
Els alumnes NO poden marxar si no ve algun familiar major d’edat a buscar-los, es procedeix igual 
que si vinguessin a buscar-los en horari escolar ( el familiar signa conforme s’emporta l’alumne ) 
Cap alumne menor d’edat es podrà anar amb altre persona que no sigui un familiar. 
Els alumnes majors d’edat, podran sortir del centre quan s’acabi el seu horari lectiu 
 
En cas de que es contempli una evacuació per part dels cossos de seguretat, es trucarà a les famílies 
o s’informarà via web o twiter del lloc on han de recollir als seus fills. 
 
Actuació de les famílies 
 
Mantingueu la calma 
Evitar venir a recollir als seus fills si no han trucat per informar de que s’ha de fer 
Evitar col·lapsar la carretera d’accés a l’institut, per poder garantir una correcta evacuació dels 
alumnes 
Estar pendents de la informació que es transmet des de  l’institut via web o twiter, informant de la 
situació i del lloc de recollida dels alumnes. 
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 5. ACTUACIONS EN CAS DE FORTES VENTADES 
 
En cas d’avis de situació meteorològica de perill per vent, s’han de prendre les següents 
precaucions: 
 

 Tancar finestres i baixar persianes per evitar el trencament de vidres i/o entrada 
d’objectes voladors ( rames, pedres, etc...) 

 
 Durant el temps que duri la situació de perill, els alumnes NO podran sortir a espais 

oberts, per la qual cosa, els esbarjos es faran dintre de l’institut i les classes d’educació 
física s’han de restringir a l’interior de l’edifici. 

 
 Intentar no transitar als costats de vidres. 

 
 Les finestres que no tenen persianes ( passadissos, portes d’entrada amb cristalls) , el 

personal de centre, ( conserges i professores)  han de marcar amb una creu amb cinta 
adhesiva els mateixos, per evitar que en cas de trencament dels vidres, no hi hagi 
espurnes que puguin fer malbé a ningú. 
 

 S’evitarà, en la mesura del possible, que l’alumnat, professorat i PAS passegi pels 
passadissos on hi ha finestres sense persianes. 

 
 En cas de sortida programada, la direcció prendrà la decisió d’anular-la o no segons els 

informes que rebin del cossos de seguretat. 
 

 El personal del centre, a l’acabar la seva jornada laboral, ha de tenir cura dels possibles 
objectes voladors ( rames..). 
 
 

 6. ANNEXOS 
 

Informació general d’una situació meteorològica de perill 
 
Pagina web generalitat Emergències i seguretat 

http://web.gencat.cat/ca/temes/seguretat/ 
 
            Nevades i glaçades 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprot
eccio_emergencia/riscos_naturals/nevades_glacades_i_onades_de_fred/ 

            Ventades 
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprot
eccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/ 

Servei Meteorològic de Catalunya 
http://www.meteo.cat/prediccio/general 
Veure mapa d’avisos ( SMP) per dies i franges horàries 
 

 

http://web.gencat.cat/ca/temes/seguretat/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/nevades_glacades_i_onades_de_fred/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/nevades_glacades_i_onades_de_fred/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/
http://www.meteo.cat/prediccio/general

