
   

TALLER SOBRE LA PROVA DE SIRENES DE RISC QUÍMIC 
 
 
A Catalunya, la indústria química és un sector 
important; és molt segura, però inevitablement 
comporta un cert risc. Els accidents per risc químic 
requereixen una resposta molt ràpida i eficaç, i per 
això la Direcció General de Protecció civil (DGPC) ha 
implantat un sistema d’alerta auditiva en forma de 
sirenes en aquells indrets que es podrien veure 
afectats per un suposat accident químic i que 
requeririen el confinament de la població. 
 
Des de l’Àmbit de Sensibilització de la DGPC, hem 
creat una proposta de taller que està pensat per fer 
durant el dia de la prova de sirenes amb l’alumnat dels 
centres escolars dels municipis amb risc químic. 
 
Públic objectiu: 
Alumnat dels centres escolars a les zones d’influència de les sirenes de risc químic. 
El taller es pot adaptar a l’edat de l’alumnat i fer preguntes i respostes més o menys 
extenses.  
 
Objectiu del taller: 
El taller consisteix en tres parts: 

− Fer l’exercici de confinar-se de manera segura en un indret tancat.  

− Donar a conèixer a l’alumnat la funció de les sirenes i el protocol d’actuació.  
− Aclarir els dubtes que puguin sorgir arran de l’escolta de la sirena i de l’exercici de 

confinament. 
 
Procediment: 
El taller està pensat per fer-lo durant la prova de sirenes o bé un cop acabada la prova. 
Donat que entre el so de l’activació i el so de la desactivació transcorren 10 minuts, es 
recomana, un cop confinat l’alumnat a l’aula, d’aprofitar aquesta estona per dur a terme el 
taller i, després de la prova, acabar de resoldre dubtes que puguin haver sorgit a l’alumnat.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Pas 1: EXERCICI DE CONFINAMENT 
 
Quan se sent el so d’alerta de la sirena, tot l’alumnat i tot el professorat es confinen en un 
lloc tancat, es baixen les persianes i s’aturen els sistemes de climatització. Un cop assegurat 
que tothom està confinat, es passa a començar el col·loqui. 
 
 
Pas 2: PREGUNTES SOBRE LA PROVA DE SIRENES 
 
Què és el que acabeu d’escoltar? 
Exemple de resposta:   

- És el so de la sirena que està instal·lada a la rotonda davant del centre. 
 
Sabeu per què sona la sirena? 
Possibles respostes: 

- És per la prova de sirenes, per comprovar que la sirena funciona correctament. La 
prova de sirenes es fa dos cops l’any, una a la primavera i l’altra a la tardor. 

- És la sirena de risc químic, perquè hi ha una indústria química a la vora. 
- La sirena sona per alertar-nos i informar-nos que ens hem de confinar perquè hi ha 

hagut algun accident amb un possible núvol tòxic. 
 
Per què ens hem de confinar? 
És la mesura de protecció més eficaç. En cas de fuita es produiria contaminació ambiental i 
la qualitat de l’aire podria ocasionar molèsties (picor al coll, als ulls, etc.). La mesura més 
eficient és confinar-nos i tancar les finestres i els sistemes de climatització com l’aire 
condicionat, si en tenim a casa, per evitar que l’aire contaminat hi entri. 
 
Com sabeu que ha acabat el confinament i que podem tornar a sortir a l’exterior? 
Possibles respostes: 

- Quan sentim el so de final de l’alerta (que és diferent del so d’inici de l’alerta). 
- Quan la policia local ens n’informa. 

 
Pas 3: ACLARIR DUBTES DE L’ALUMNAT 
 
La sirena pràcticament no s’ha sentit. Com és això? No funciona bé? 
Exemple de resposta: 

- La sirena està pensada per a les persones que es troben a l’exterior, és a dir, que 
estan exposades al risc. Nosaltres ja érem dins de l’aula i amb les finestres tancades, 
és a dir, en un lloc segur, i per això no l’hem sentit gaire. 

 
Quant dura un confinament? 

- La durada del confinament es difícil de preveure. Depèn del tipus d’accident i de les 
condicions meteorològiques (si fa vent, per exemple, un núvol tòxic es dispersa més 



   

de pressa). De vegades els confinaments han estat de només mitja hora i, en altres 
ocasions, han durat diverses hores.  

 
Aquesta tarda preguntaré als meus pares si han sentit la sirena. Segur que sí. 
Possibles respostes: 
- Pot ser que no hagin sentit la sirena, perquè ja eren a l’interior d’un edifici (com hem dit 
abans) o perquè casa vostra és tan lluny de la indústria química que no hi ha cap risc. 
 
I si no som a l’escola, si som amb els amics al parc o al carrer? 
Si sentiu la sirena i sou al carrer, us heu de refugiar a l’edifici més proper i, si sou a casa, 
heu de tancar finestres i persianes i els sistemes de climatització (aire condicionat, etc.). 
 

CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ A RECORDAR A L’ALUMNAT I ALS PARES 
 

 
 

 
OBSERVACIONS 
 
Un cop dut a terme el taller, us agrairíem que ens n’informéssiu i ens enviéssiu qualsevol 
suggeriment o ampliació de les preguntes i respostes a l’adreça 
sensibilitzacio.protecciocivil@gencat.cat, per tal de poder adaptar aquest document de cara 
a la següent prova de sirenes.  
 
Per a més informació podeu consultar: 
http://interior.gencat.cat/riscquimic 
http://interior.gencat.cat/webinfantil 


