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PROJECTE PLA D’EMERGÈNCIA 

 

Un  pla d’emergència  és un document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una 
emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident. 

 

Un pla d’emergència es fa amb la implicació de tots els integrants de la comunitat educativa sinó perd 
efectivitat. 
 
Aquest pla d’emergència de centre recull totes les actuacions que s’han de seguir davant d’una 
emergència que succeeixi durant les franges horàries de 9 h. a 12,30 h. i de 15 h. a 16,30 h.  La franja 
horària de 12,30h. a 15 h.  queda recollit en el pla d’emergència de menjador. 

 

 

S’ha de fer un treball previ amb l’alumnat fent que prengui consciència de la importància del tema tant a 
l’escola com a fora. Amb ell, per tant, s’haurà de treballar: 

 

− Què és i per què serveix un pla d’emergència. 

− Diferenciació entre Evacuació i Confinament. 

− Aspectes que cal tenir en compte en cas d’evacuació. 

− Plànols de planta. 

− Punt de trobada. 

− Ordre de sortida. 

− Responsables de persones disminuïdes. 

Els professors/es haurem de saber: 

 

− Diferenciar entre evacuació i confinament. 

− Qui dóna l’alarma. 

− Com sona l’alarma. 

− Qui desconnecta les instal·lacions. 

− Qui obre i tanca les portes. 

− Qui fa la coordinació general. 

− Què són i on es troben els plànols de planta. 

 

1. Diferència entre evacuació i confinament. 

Evacuar el Centre significa traslladar a l’exterior, en un lloc segur (punt de concentració), un grup de 
persones afectades per una emergència, de forma planificada. 
Cal evacuar el Centre quan hi hagi per exemple, un incendi, una explosió, una amenaça de bomba o 
una fuita de gas. 

 

Confinar-se significa tancar-se en un lloc, a l’interior de l’escola. 
Ens hem de confinar quan hi hagi riscos externs, que provinguin de fora del Centre, com per exemple, 
inundacions o aiguats, una nevada o una glaçada, una tempesta, un accident químic, un accident 
nuclear o un incendi forestal. 

 

∗  Recordeu que si hi ha fum o foc a les escales també cal confinar-se. 

 

2. Qui dóna l’alarma. 

L’alarma en cas de simulacre la dóna la persona responsable, en aquest cas la Direcció. El director/a 
dóna l’alarma i avisa els bombers i el CRA (Centre Receptor d’Alarmes). Tel. 112. 

 

3. Com sona l’alarma. 

El sistema d’alarma serà amb sirena, amb el següent senyal acústic(so) 
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4. Qui desconnecta les instal·lacions. 

El responsable és el Conserge, ja que ha de ser una persona que no sigui responsable directament 
d’alumnes i que conegui les instal·lacions. 
El conserge tancarà la clau general del gas i el subministrament  elèctric, en cas d’evacuació, i tancarà 
els sistemes de ventilació - climatització, en cas de confinament. 

5. Qui obre i tanca portes 

El responsable és el Conserge i les seves funcions, en aquest cas, són: obrir les portes i les sortides de 
l’edifici, en cas d’evacuació, i tancar les portes i les sortides de l’edifici, en cas de confinament. 

 

6. Qui fa la coordinació general. 

El Director/a serà la persona responsable. Haurà de: 

 

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

● Tenir la llista actualitzada d’alumnes per classe. 

● Serà informat/da pels coordinar/es de planta de les incidències. 

● Rebre i mantenir comunicació de l’exterior. Serà interlocutor/a entre els bombers i la policia. 

● Atendre les trucades de les famílies i mantenir informades les de les persones afectades. 

En cas de confinament, escoltarà la ràdio per rebre informació i estarà pendent del telèfon. 

 

7. Plànols de planta. 

Els plànols són un dels elements més importants del pla d’emergència, ja que proporcionen de manera 
ràpida una visió del Centre, de les seves vies d’evacuació i el seu sentit, de la ubicació dels mitjans 
d’extinció. 

 

Tot el professorat els hauria de conèixer i s’hauria de familiaritzar amb ells. 

 

 

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE EN CAS D’EVACUACIÓ. 

 

1. La caldera és a sota de l’aula de moviment (aula 78)i té una paret volàtil, que vol dir que en cas 

d’explosió afectaria a la paret dels porxos, per tant, la porta dels porxos no l’ hem de fer 

servir mai en cas d’evacuació. 

2. No oblideu de tancar les finestres i la porta de l’aula i de portar el llistat d’assistència de la 

classe que hauria d’estar penjat a la porta. 

3. Els/les alumnes que estiguin fora de la classe (lavabos, encàrrecs…) han de tornar a la seva 

aula. 

4. Els/les alumnes que treballin en petit grup (desdoblaments o tallers, Educació Especial, 

Nouvinguts..)  restaran amb la persona responsables i sortiran del lloc on es trobin. 

ORDRE DE SORTIDA 

 

➢ Educació Infantil P3 sortirà directament cap al pati de sorra, anirà per la part esquerra, pel 

costat del hort.  

➢ Gimnàs sortirà directament cap al pati de sorra i encara que siguin alumnes de primària, es 

quedaran al pati de sorra com a punt de trobada. 

➢ Aula d’acollida sortirà directament cap al pati de sorra. (escombra: la persona de reforç de P3) 

 

➢ AMPA pujarà escales a mà dreta i seguirà el mateix recorregut que la planta baixa. 

➢ PLANTA BAIXA sortirà per la porta principal, tombant a mà dreta, directament cap a la pista, 

seguint el següent ordre: 

❖ Aula de moviment 78, Aula de Role Playing 76, aules de P5 

4 i 3, aules de P4  2 i 1 (escombra) 

➢ La zona de Direcció, Secretaria, Sala de màquines i Sala de Professorat sortirà com la resta 

de la planta per la porta principal. 
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➢ Cuina surt directament cap a la pista. 

 

 

 
➢ 1ª PLANTA sortirà per la porta lateral (davant de l’hort) i per la part dreta(per la paret de 

l’escola), seguint el següent ordre: 

❖ Biblioteca 5, Informàtica 71, laboratori 70 i música 69per la 

part dreta de l’escala. 

❖ Educació Especial 6 i 68, aules de Primer 7 i 8, aules de 

Segon 9 i 10 (escombra)per la part Esquerra de l’escala, com 

baixem habitualment. 

➢ 2ª PLANTA Cicle mitjà, baixarà per les escales i sortirà per la porta lateral (davant de l’hort), 

seguint el següent ordre: 

❖ Aula d’anglès 16, aula de plàstica 15, aules de tercer 13 i 

14, aules de quart 11 i 12(escombra)per la part dreta de 

l’escala, com fan habitualment. Aquesta escombra repassarà la 

zona de la primera planta (música, laboratori, ...) per si ningú 

de la 1ª planta ha pogut fer d’escombra. 

❖ Aules de Sisè 20 i 19, aules de Cinquè 18 i 17 (escombra) i 

aula d’anglès 16 (escombra)per l’escala d’emergència 

   Els alumnes del Cicle Superior (si estan dintre de l’edifici a la planta superior)  sortiran de l’edifici  per 

la porta d’emergència  nova que dóna accés a l’escala  metàl·lica exterior.També si estan a l’aula 

d’anglès.  Sortiran directament al carrer, punt de trobada: la placeta de davant de l’escola.Si es troben a 

la  primera planta (biblioteca, informàtica, laboratori...) , aquell grup sortirà per l’escala principal de 

l’escola, part esquerra. Si estan al gimnàs o pista, aniran al final de la pista com tothom. 

PUNT DE TROBADA 

Tots els grups de primària al fons de lapista (excepte els de  cicle Superior, que seran a la placeta 
de davant de l’escola sempre que la seva sortida hagi estat per l’escala nova 
d’emergència).Després de fer recompte d’alumnes, sortiran per la porta de la pista que dóna al carrer 
Roncalí i pujaran direcció Plaça dels Enamorats. 

 

P3 i els alumnes que estan  al gimnàs es trobaran al pati de sorra. Després de fer recompte 
d’alumnes, sortiran per la porta del carrer Roncalí i baixaran en direcció al carrer Murillo sense creuar-lo. 

 

Els alumnes de P4 i de P5 es trobaran al fons de la pista al costat de les grades. Després de fer 
recompte d’alumnes, sortiran per la porta de la pista que dóna al carrer Roncalí i pujaran direcció 
Plaça dels Enamorats. 
 

 

COORDINADORS/ES DE PLANTA 

 

Què faran? 

 

Serà el professor/a que, en una planta concreta, es trobi a l’aula més llunyana de la sortida de la planta. 
Aquestes aules tenen un cartell distintiu informant que et trobes a l’aula escombra. 
Si no hi ha ningú a l’aula escombra, la classe més propera a aquesta serà l’escombra.  
En cas d’evacuació: 

 

− 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 en abandonar la planta. 
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− Guiarà el seu grup cap a la sortida. 

 

En cas confinament: 

 

− Ha de comprovar que l’alumnat està confinat a les aules (o als espais protegits del centre) i que 

no quedi ningú a fora. 

− Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin tancades. 

 

P-3/ gimnàs i Aula d’acollida: la persona de reforç de P-3. 

 

PLANTA BAIXA: La persona que ocupi l’aula 1 (P4A) en el moment de l’evacuació. 

 

PLANTA PRIMERA: Les persones que ocupin les aules 10 (2nB) i informàtica 71en el moment de 
l’evacuació.  Podria ser que en el costat d’informàtica i música no hi hagués cap grup. 

 

PLANTA SEGONA: Les persones que ocupin les aules 17 (5èA) i 12  (4rtA)en el moment de 
l’evacuació.  La persona de l’aula 12, quan baixi repassarà la planta primera del seu costat (música, 
laboratori...) per si no hi havia cap grup en aquesta zona i no s’ha pogut fer el repàs. 

 

● En el cas de què les aules dels coordinadors/es estiguin buides, es farà responsable la persona 

que ocupi l’aula del costat. 

 

RESPONSABLE DE LES PERSONES DISMINUÏDES 
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. 

D’aquests alumnes es faran responsables els diferents tutors o tutores.  Aquests alumnes hauran de 
seguir el mateix recorregut que els seus companys de grup. 

 

COM ENS ORGANITZEM? 

 

Professorat 

 

Què faran? 

 

El professor/a que hi hagi en el moment de l’emergència a cada aula és el responsables de l’alumnat, i 
s’ha d’encarregar de: 

 

En cas d’evacuació: 

 

− Complir les instruccions del coordinador/a de planta. 

− Tancar les portes i les finestres de l’aula, abans d’evacuar-la. 

− Mantenir els/les alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera 

que es faci una evacuació ordenada. 

− Rebre i fer el recompte d’alumnes al punt de concentració. 

− Recollir llistat. 

En cas de confinament: 

 

− Complir les instruccions del coordinar/a de planta. 

− Tancar les finestra, porticons o persianes. 

− Fer entrar els/les alumnes a l’aula o l’espai protegit. 

− Fer el recompte d’alumnes a l’aula o a l’espai protegit. 
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Alumnes 

 

Què faran? 

 

En cas d’evacuació: 

 

 A  cada aula, l’alumnat: 
− Haurà d’anar a la seva aula si quan zona l’alarma és fora de classe, a la seva planta. 

− Haurà d’anar a l’aula més pròxima  i incorporar-se a un grup si quan zona l’alarma és en una 

planta que no és la seva; quan arribi al punt de concentració, haurà de buscar el grup de la seva 

classe. 

− Haurà de deixar els objectes personals i evacuar l’aula amb tranquil·litat; de pressa, però sense 

córrer, sense tornar mai enrere. 

− Haurà de posar-se en fila índia, darrera del professor/a, que farà de guia. 

 
En cas de confinament: 

 

− Haurà d’entrar a l’escola si és a fora. 

− Haurà d’anar a la seva aula si quan zona l’alarma és a fora. 

− Haurà de posar-se en fila índia, darrera del professor/a, que farà de guia, si ha de confinar-se 

en una zona del centre que no sigui la seva aula. 
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