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Pla d’Emergència  INS POETA MARAGALL

Anomenem  les persones afectades pel  PLA  D’EMERGÈNCIA  de la següent manera :

1-. CAP D'EMERGÈNCIA: la Directora; si ella no hi és, la Cap d'Estudis i si aquesta no hi és, aquella integrant de l'Equip Directiu que estigui de guàrdia. Les
seves funcions són:

 Dirigir les mesures d'emergència
 Ser l’ interlocutor amb els bombers i la policia, si s'escau.

 2-. CAP DE PLANTA: les portes tallafocs divideixen cada una de les plantes en dues parts : aquella, les aules de la qual tendeixen cap al
carrer Aribau i l’altra, les aules de la qual tendeixen cap el xamfrà del carrer Enric Granados. Aquestes dues parts, les separa el replà de
l’escala B on hi para l’ascensor nou. Són Caps de Planta els professors/professores que estiguin a les aules més allunyades  de la sortida, en
el moment de l’emergència. A la part de l’escala A, serà  CAP  de  PLANTA   qui  estigui en algun dels següents espais: GIMNÀS;  aules
25,  35, 45, 55,  65  i  AULA de MÚSICA.  A la part de l’escala B, serà  CAP  de  PLANTA  qui estigui en algun d’aquests llocs: AULA
de  TECNOLOGIA  1,   AULA  DE  PSICOPEDAGOGIA, AULA d’ INFORMÀTICA 2; aules  27,  37,  47,  58  i 66. També serà
CAP de PLANTA  un  PROFESSOR / PROFESSORA  de  GUÀRDIA  de la Primera  Planta.

Cada aula que sigui de    CAP    de  PLANTA   tindrà un rètol que ho informi.

2.  -Tasques de  qui sigui     CAP     de     PLANTA

1.Controlar l’evacuació en cas d’incendi, tot fent sortir tothom de les aules i dels lavabos. No hi ha de quedar ningú.

2.Tancar les portes i finestres de la seva aula.

3.Són les últimes persones a sortir de la Planta; pel que són responsables de l’alumnat amb dificultats.

4. Avisarà que ja poden sortir a qui estigui a la planta inferior 

5.Si pel tipus d’emergència no és possible l’evacuació i s’ha de fer un CONFINAMENT   haurà de comprovar que les portes i finestres tant de les
aules com dels passadissos estan tancades, que  l’alumnat  és  a l’ interior  de  la  seva  aula i que als lavabos no hi queda ningú. 

3.- PROFESSORAT  ,  que té les següents tasques

1. Tant si detecta un incendi o li és comunicat per  qualsevol membre de la  comunitat educativa,  immediatament  avisarà  un  professor / a  de
guàrdia i tornarà a la seva aula. Aleshores, qui està de guàrdia comunicarà l’emergència als conserges i a la membre de l’Equip de Direcció que
estigui al càrrec del Centre en aquell moment.

2. Atendre les instruccions de qui sigui Cap de Planta.

3. Tancar les finestres i portes de la seva aula.

4. Mantenir l’ordre i fer un recompte de l’alumnat  que hi hagi en aquell moment a l’aula.

5. En dirigir-se al  PUNT  de  TROBADA,  farà el recompte dels seus alumnes.

6. En el cas que no es pogués evacuar i s’hagués de fer un   CONFINAMENT,  aleshores es quedarà dins de l’aula,  mantindrà l’ordre, tancarà les
finestres i les portes de  l’aula  on  estigui  en  el  moment  de l’emergència. Finalment, comptarà els alumnes que hi hagi a la seva aula.

4. Obligacions de   l’ALUMNAT

1.  Si detecta un incendi, immediatament ha d’avisar al professor/professora que tingui més a prop.

2.  Si per qualsevol raó, està fora de la seva aula; entrarà a la classe més propera i seguirà les instruccions del professorat.

3.  En el moment que el professor/professora ho indiqui;  ha de sortir en fila, sense agafar res i sense córrer.

4.  Ha d’anar al   PUNT    de   TROBADA    per situar-se amb el grup classe que tenia en el moment de l’emergència.
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5.  Funcions dels   CONSERGES

1.   Tocar el  TIMBRE   d’ALARMA   (so continu) i avisar els bombers.

2.    Obrir i tancar les portes exteriors de l’edifici. La  Sra.  A.  Bonet estarà a càrrec de la  PORTA PRINCIPAL   de  l’edifici;  mentre que
el Sr.  M. Gutiérrez estarà  a càrrec de la porta del XAMFRÀ     del carrer    PROVENÇA  amb   ENRIC  GRANADOS.

Donat que les portes principals d'accés al centre estaran tancades tret de l'hora d'esbarjo o en absència puntual
dels  conserges,  i  que  la  porta  del  xamfrà  d'Enric  Granados  s'obre  amb  un  polsador  instal·lat  a
consergeria,  les claus d'aquesta consergeria i  de les portes principals les tindran cada un dels dos
conserges, cada membre de l'equip directiu, els dos coordinadors pedagògics i hi haurà un altre joc a la
secretaria del centre per si calgués accionar l'esmentat polsador. 

B - EVACUACIÓ DEL CENTRE

L’ EVACUACIÓ del CENTRE  començarà quan soni el TOC    D’ ALARMA,  que consisteix en un so de sirena continu.

IMPORTANT: RECORDEU QUE DURANT UNA EVACUACIÓ,       MAI NO S’HAN DE FER SERVIR ELS
ASCENSORS.

L’evacuació començarà per la  PLANTA BAIXA, a continuació s’evacuarà el  SOTERRANI i  seguidament s’evacuarà la   PRIMERA
PLANTA. Al mateix temps que s’estan evacuant aquestes tres plantes, els ocupants de les  PLANTES SUPERIORS aniran cap  a  les
escales que els correspongui segons el següent 

ORDRE D’EVACUACIÓ

1r) S’evacuarà l’alumnat de la  SETENA PLANTA.

2n) Seguidament, s’evacuarà l’alumnat de la  SISENA  PLANTA.

3r) A continuació, l’evacuat serà l’alumnat que es trobi a la  CINQUENA  PLANTA.

4t) Després, s’evacuarà l’alumnat de la  QUARTA PLANTA.

5è) En aquest lloc,  l’evacuat serà l’alumnat de la  TERCERA  PLANTA.

6è) En últim lloc, l’evacuat serà l’alumnat de la   SEGONA  PLANTA.

Caldrà que l’evacuació  es faci de la manera al més ordenada que ho permeti la situació d’emergència i s’haurà de respectar  la
prioritat de les classes anteriors. 

Un cap de planta de la sisena planta haurà de revisar també la setena abans de marxar.

EXCEPCIÓ a l’ORDRE D’EVACUACIÓ: En cas que l’emergència comenci en una planta determinada, aquesta serà la  PRIMERA  que
caldrà desallotjar. A continuació,  s’evacuaran les plantes SUPERIORS a les que s’ha produït l’emergència i en acabat s’evacuaran les
plantes  INFERIORS a la que s’hagi produït la situació d’emergència. Tot això, es farà seguint el ja establert més amunt en l’ ORDRE
D’EVACUACIÓ.

Si es donés el cas que ni els bombers ni la policia hagin arribat quan l’alumnat ja és al carrer, el   PRIMER  professor/professora que
els acompanyi tindrà cura del pas del semàfor i, si convé, tallarà el trànsit.
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Les dues escales de l’edifici del nostre centre ja estan assenyalades en un rètol a cada planta de l’institut com a Escala A (que és la
que va de la setena planta al  soterrani de l’edifici i està tendint al carrer Aribau)  i Escala B (que és  la que passant-hi pel davant
s’arriba al passadís de Secretaria i permet accedir només des de la sisena planta al soterrani i està encarada al carrer Provença). 

Espais que comprèn l’ 

ESCALA A

Aules de Música, Anglès i Seminaris de Clàssiques i Anglès, Pati del setè pis; Aules 61, 62, 63, 64 i 65; Aula de Francès i
Seminari  de  Filosofia;  Aules  51,  52,  53,  54  i  55;  Aules  40,  41,  42,  43,  44  i  45;  Aules  31,  32,  33,  34  i  35;  Seminari  de
Matemàtiques; Aules 21, 22, 23, 24 i 25; Seminari de Ciències Socials;  Sala de Professors,  Biblioteca, Sala de Tutors, Pati
principal; Sala d’Actes/Gimnàs, Aula de Religió, Despatxos de Direcció, AMPA, Coordinació, Prefectura d’Estudis, Consergeria i
Aules de Tecnologia.

En cas d’emergència, qui vingui dels pisos 7è, 6è i 5è, Planta Baixa i SOTERRANI d’aquesta ESCALA A sortirà per la    PORTA
PRINCIPAL   i el seu  PUNT DE TROBADA serà el xamfrà que hi ha front per front al de l’Institut; Enric Granados/Provença,
(indi & blue i edifici C/. Provença número 236-Enric Granados número 56 ACS) havent creuat tant el carrer Provença, com
després el carrer Enric Granados. És el xamfrà mar/Besòs

En canvi, qui vingui de les plantes 4ª, 3ª i 2ª d’aquesta ESCALA A; tot i sortir també per la  PORTA PRINCIPAL haurà d’anar al
PUNT DE TROBADA  que hi ha al xamfrà que hi ha a la dreta del de l’Institut;Enric Granados/Provença , havent tan sols creuat
el carrer Provença. És el xamfrà mar/Llobregat.

ESCALA B

Aula 66, Seminari de Català, Seminari de Castellà; Aules 56, 57 i 58; Aules  46 i 47, Laboratori de Química; Aules 36 i 37,
Laboratori de Física; Aules 26 i 27, Laboratori de Ciències Naturals; Aules 11, 12, Informàtica 1 i 2, Secretaria, Menjador, Aula
de Psicopedagogia, Seminaris de Tecnologia i Orientació Educativa i despatx de l’AMPA. 

En situació d’emergència;  qui vingui d’aquesta escala B sortirà per la porta del xamfrà d’Enric Granados,  havent passat per
davant de la Secretaria del centre. En aquest cas, el  PUNT DE TROBADA serà el xamfrà que hi ha a l’esquerre del de l’Institut;
Enric Granados/Provença  (58º Sud, Hotel Amèrica i Farmàcia) havent creuat només el carrer Enric Granados. És el xamfrà
muntanya/Besòs

RECORDEU: ningú no s’ha de quedar a la voravia de l’Institut; ni al carrer Provença, ni al xamfrà d’Enric Granados/Provença.

IMPORTANT: cal que cada tutor/tutora informi els alumnes del seu grup de com han d’actuar en cas d’emergència.

PER ACABAR: en qualsevol ocasió que soni el TOC D’ALARMA (so de sirena continu), s’ha d’activar aquest protocol de  

PLA D’EMERGÈNCIA.
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