
PLA DE CONFINAMENT. INSTRUCCIONS PER AL 
PROFESSORAT, PAS i l’ALUMNAT.

1.1 QUAN ENS HEM DE CONFINAR?

Quan hi hagi un risc extern, com ara contaminació atmosfèrica tòxica....

1.2 COM AVISAREM?

Qualsevol persona que detecti una emergència l'ha de comunicar a un/a  professor/a de
guàrdia.

El/la professor/a de guàrdia avalua el risc. Si creu que el risc exigeix el confinament, li
comunica al/a la conserge, que donarà l'alarma. Si té dubtes sobre la importància del risc, li
comunicarà al membre de l'Equip Directiu que està de guàrdia, el qual avaluarà el risc i,
si cal, li comunicarà al/a la conserge per tal que doni l'alarma. 

Si hi ha més d’un/a conserge, un/a d’ells/es donarà l’alarma i l’altre tancarà les portes i les
sortides de l’edifici  i les finestres de les zones comunes. Si només hi ha un/a  conserge,
tancarà les portes i les sortides de l’edifici i les finestres de les zones comunes i l’alarma la
donarà la persona que ha donat l’avís. 

La persona que ha ordenat que es doni l'alarma (professor/a de guàrdia o membre de
l'Equip Directiu)  donarà avís  als  bombers (tel.  112) .  També avisarà  telefònicament  el
director  de l'Institut  si  no és present  al  Centre. El director/a actua com a  coordinador/a
general.  En  absència  seva,  aquesta  tasca  la  farà  el  coordinador  de  riscos.  El/la
coordinador/a general utilitzarà com a distintiu una armilla reflectant, per tal de ser fàcilment
identificable.

1.3 COM ENS CONFINAREM?

Quan sentim l'alarma de confinament hem de confinar-nos a les aules o despatxos de la
següent manera:

- Hem d'entrar a l'edifici si som fora.

- Hem d'anar a la nostra aula o despatx habitual si no hi som.

- Hem de tancar portes i finestres i baixar les persianes.

- El/la professor/a d'aula seguirà les instruccions del/la responsable de planta, mantindrà
els alumnes en ordre i els comptarà.

- Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula o
despatx, els alumnes aniran en fila índia, darrera del/de la professor/a d'aula que farà de
guia.



- Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport,
que elles determinaran, al centre de recepció,. Farem una evacuació ordenada, com si
hagués sonat l'alarma d'evacuació, fins al mitjà de transport previst.

-El/la responsable de planta, que és el/la professor/a que ocupa aula més allunyada de la
sortida d'emergència o de les escales, s'encarrega, a més de confinar els seus alumnes,
de comprovar que els alumnes de la seva planta estan confinats a les aules i que no queda
ningú a fora. També ha de comprovar que les portes i finestres de les zones comunes de la
planta estiguin tancades. Donat que l'ocupació d'aules varia, i per tal d'evitar dubtes sobre
qui  és el/la  responsable de planta,  en sentir  l'alarma els/les  professors/es d'aula  se
situaran a la porta de la seva aula i acordaran sobre la marxa qui és el  responsable de
planta.

1.4 TASQUES AUXILIARS:

Els conserges s’encarreguen de tancar les portes i les sortides de l'edifici i les finestres de
les zones comunes, a més de donar les claus de les aules en cas que sigui necessari.

-   Els encarregats dels primers auxilis seran els professors d’educació física.

-  Quan  s'hagi  acabat  el  confinament,  els/les  responsables  de  planta  informaran  el/la
coordinador/a general (director/a) o el coordinador de riscos de les possibles incidències.
Els/les  professors/es d'aula  també informaran al  coordinador/a general  (director/a) de
les possibles incidències.

1.5 QUÈ FEM SI ELS ALUMNES ESTAN AL PATI?
-  Seguirem les instruccions dels punts 1.1,1.2,1.3,1.4
-  Els  professors  de  guàrdia  de  pati  faran  que  els  alumnes  entrin  a  l’institut  de  manera

ordenada amb l’ajuda de l’equip de megafonia. 
- El professor de l’equip directiu que està de guàrdia al  vestíbul, ajudat pel professorat de

guàrdia corresponent els distribuiran a les seves aules (no a la que els tocaria a l’hora
següent, sinó a l’aula de grup).

- Els responsables d’aula seran els tutors de cada grup, en cas d’absència d’aquests, algun
dels professors presents en aquell moment al centre; i si no hi haguessin prou professors,
el delegat o el subdelegat de cada grup.

1.6 QUÈ FAREM QUAN ACABI EL CONFINAMENT?
Quan ho autoritzi el/la  coordinador/a general es tocarà el timbre d’alarma amb un senyal
continu  (XXXXXXXXXXXXX)  durant  10  segons,  la  qual  cosa  donarà  per  acabat  el
confinament. Tothom seguirà amb la seva activitat o abandonarà el centre si ho autoritza
el/la mateix/a coordinador/a general.



2. PLA DE CONFINAMENT. INSTRUCCIONS PER A L'ALUMNAT

2.1 QUAN ENS HEM DE CONFINAR?

Quan hi hagi un risc extern, com ara contaminació atmosfèrica tòxica.

2.2 COM ENS CONFINAREM?

Ens hem de confinar quan sentim el senyal d'alarma de confinament (5 vegades el timbre).

Hem de confinar-nos a les aules o despatxos de la següent manera:

- Hem d'entrar a l'edifici si som fora.

- Hem d'anar a la nostra aula o taller habitual si no hi som.

- Hem de tancar portes i finestres.

- Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula o
despatx, anirem en fila índia, darrera del/la professor/a d'aula que farà de guia.

4.3 QUÈ FAREM QUAN ACABI EL CONFINAMENT?

Quan soni el timbre de final de confinament amb un senyal continu (XXXXXXXXXXXXX)
durant 10 segons es donarà per acabat el confinament i tothom seguirà amb la seva activitat
o abandonarà el centre si ho autoritza el/la coordinador/a general.

Coordinador de riscos                                                     Director del centre                
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