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1 OBJECTE DEL PROCEDIMENT 

Aquest procediment descriu les instruccions a seguir en cas d’evacuació o de 
confinament 

2 ABAST/UBICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

Aquest procediment correspon al procés “Gestió del manteniment, neteja i seguretat 
general”. És aplicable a totes les persones que es trobin a les dependències de 
l’institut en un moment donat. 

3 VOCABULARI 

Confinament: Romandre a les dependències (o dintre dels edificis) per causa de 
riscos externs. 
Evacuació: Sortir dels edificis o de les dependències per causa de riscos interns. 
Risc: Possibilitat de prendre mal algú o malmetre’s alguna cosa degut a una condició 
anòmala o un acte insegur. 

4 SISTEMÀTICA DEL PROCEDIMENT 

El procediment d’EVACUACIÓ comporta dur a terme la realització de les següents 
instruccions: 
 

1. (Alumnes) Si detecteu un incendi, fum, fuites de gas o qualsevol altra 
anomalia, aviseu el vostre professor. 

 
2. El professor comprovarà l’anomalia i avisarà el responsable de donar l’alarma. 

 
3. Només per indicació del professor, o bé quan sentiu el senyal d’alarma, 

s’iniciarà l’evacuació. L’alumne que es trobi als lavabos o passadissos s’haurà 
d’integrar ràpidament a la seva aula. 

 
4. En sortir de l’aula es tindrà cura de deixar les finestres i portes tancades. 

 
5. No s’haurà  de tornar mai enrere a buscar persones o objectes. 
 
6. Com sortir de l’edifici, segons on es trobi la persona: 

 
L’alumnat sortirà en fila índia darrera del seu professor, en silenci i amb 
tranquil·litat, per a iniciar l’evacuació de l’edifici. El personal que es trobi a les 
plantes superiors es dirigirà a l’escala o sortida que tingui assignada, tenint en 
compte que la prioritat d’evacuació correspon sempre a les plantes inferiors, i 
dintre de cada planta la prioritat correspon a les aules més properes a les 
sortides. 
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-Aules i serveis de l’ala A, biblioteca i aules i serveis de la 2a 

planta de l’ala A: baixar per l’escala més propera a les aules, o sigui, la 
que baixa des de la 2a planta, (sortir de l’edifici per la porta A, que dóna a 
l’aparcament o zona asfaltada (la que està al costat del despatx de 
l’AMPA), i sortir per la porta corredissa per anar cap al punt de trobada. 
També: tallers de Tecnologia i Electricitat, AFA, consergeria i espais 
annexos (dpt. Socials, sales visita, etc). 

 
-Laboratoris, aules d’informàtica, música, serveis i departaments 

de la 1ª planta: baixar per l’escala del costat de consergeria i sortir de 
l’edifici per la porta B, al costat de l’ascensor, i anar cap al punt de 
trobada pujant les escales de la porta habitual d’entrada. També 
Secretaria. 

 -Qui es trobi a l’aula C2, la sala de Guàrdia i a l’aula C1: sortirà per la 
porta de ferro de l’aula C1 i anirà cap al punt de trobada baixant pel carrer 
Avda. Tarragona. 

 -Qui es trobi a la la sala de professorat, prefectura d’estudis i a la 
cantina: sortirà per la porta de ferro de l’aula C1 i anirà cap al punt de 
trobada baixant pel carrer Avda. Tarragona. 

 
-Aules i serveis de l’ala B: baixar per l’escala que va al vestíbul i sortir 

per la porta B, al costat de l’ascensor. 
 
-Aula MULTIMÈDIA INFO 3 (CAD) i arxiu: anar a buscar l’escala de 

l’ala B i sortir per la porta B, al costat de l’ascensor. 
 
-Qui es trobi a l’edifici annex on hi ha els tallers d’automatismes i 

d’antenes sortirà per les portes antipànic existents situades al final de 
l’aula. En cas d’estar inutilitzada la del pis de dalt baixarà a l’aula de sota i 
sortirà per allà. En el cas de trobar-se a les aules petites (laboratori de 
mesures i màquines elèctriques, respectivament) també sortirà per allà. Un 
cop fora de l’edifici anirà per darrere del gimnàs cap al punt de trobada 
sortint per la porta corredissa i/o la porta practicable /o la porta practicable 
davant de la pista d’esports. 

 -Qui es trobi al pati o a les pistes esportives, al gimnàs, a l’edifici 
de l’IFE, al taller mecànic, al xalet PTT, a CNC, al PFI, al MÒDUL o a 
l’aire lliure, anirà al punt de trobada per la porta corredissa i/o la porta 
practicable /o la porta practicable davant de la pista d’esports. 

7. En arribar al PUNT DE TROBADA l’alumnat formarà ordenadament i en silenci, 
darrera del seu professor, per a procedir al recompte de persones. 

 
• El PUNT DE TROBADA és la zona verda al costat de l’Espiga. 
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• En cas d’itinerari diferent s’avisarà en el seu moment. 
 

 
El procediment de CONFINAMENT comporta dur a terme la realització de les 
següents instruccions: 

 
1. Quan ens avisin d’algun risc extern al centre, cadascú s’integrarà a la seva 

aula, entrant a l’edifici si es troba fora d’aquest. 
 
2. Es tancaran les portes i finestres de l’aula. 

 
3. Es seguiran les instruccions del professor. 

  
 

5 RESPONSABILITATS 

Els responsables de dur a terme les instruccions en cada cas són els adults 
(professorat, etc.) que hi hagi a cada dependència. 

6 DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

CODI Nom document 
 PLA D’EMERGÈNCIA 
  

7 REGISTRES DE QUALITAT 

CODI Nom document 
  
  

8 ANNEXOS 

CODI Nom document 
  
  

9 GESTIÓ DEL DOCUMENT 

 
 

 ELABORACIÓ REVISIÓ APROVACIÓ 

NOM Cèsar Rodríguez 
Peribáñez 
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CÀRREC/DEPT. 
Coordinador de 
Prevenció de 
Riscos Laborals 

Coordinació de 
Prevenció de 
Riscos Laborals 

Direcció 

DATA 03/09/04   

SIGNATURA    

 
 

LLISTA DE REVISIONS – GESTIÓ DE LES MODIFICACIONS 

VERSIÓ DATA DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

1.0 28/3/03 Edició del document. 

1.5 03/09/04 Reducció del nº portes de sortida. 

2.0 19/02/2013 Canvi dels itineraris de sortida de l’edifici, del recinte i 
del punt de trobada.  

2.1 06/09/2017 
Canvi dels itineraris de sortida del gimnàs, degut a la 
instal·lació de portes d’emergència.  

2.2 16/10/2018 Ampliació d’espais deguda a l’edifici de l’IFE  

2.3 16/10/2019 
Modificació i distribució d’espais degudes al MÒDUL 
(BTX i Taller IFE)  

2.4 01/02/2023  

Modificació: ampliació estudis a la tarda; noves 
denominacions aula Antenes per Robòtica i Usos 
Múltiples per C2; sortida alternativa a la porta 
corredissa i procediment d´ús. 

 


