Pla d'autoprotecció:
Simulacre d’evacuació
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QUÈ ÉS UN PLA
D’AUTOPROTECCIÓ?
• És un document que recull el conjunt de
mides dissenyades i implantades per
evitar la materialització de situacions
d’emergència, i en el seu cas, per
minimitzar les conseqüències derivades
d’un sinistre i optimitzar els recursos
disponibles existents al respecte.
OBJECTIUS FORMACIÓ:
-Donar resposta ràpida i eficaç sobre una situació
d’emergència.
-Conèixer les actuacions dels equips d’emergència.

Introducció.
Què és un simulacre?
És un assaig de com s’ha d’actuar en cas
d’una emergència.

Els simulacres ens serveixen per
detectar problemes organitzatius i de
qualsevol altra casta i així realitzar les
oportunes modificacions al Pla
d’emergència.

Sortides del centre
i lloc de reunió

El centre té
dues sortides
d’evacuació
SORTIDA A
SORTIDA B

Punt de reunió

Pistes Esportives (sempre que no s’indiqui el contrari)

Cartells de situació a les aules

A cada aula hi
ha un cartell
on s’indica la
sortida
més
propera i el
recorregut
a
seguir.

Instruccions per si descobriu
una emergència…
S’ha de comprovar que no es tracta d’una
falsa alarma
confirmar-ho directament al cap d’Emergència, al
qual s’han d’indicar clarament les dades
següents:identificació personal, lloc i tipus
d’incendi, aules implicades...

Si fos un incendi….
s’ha d’intentar apagar amb els mitjans que hi hagi al
nostre abast.

EQUIPS D’EMERGÈNCIA
CAP D’EMERGÈNCIA
CENTRE DE CONTROL
EQUIP INTERVENCIÓ

EQUIPS D’EMERGÈNCIA
EQUIP D’INTERVENCIÓ
•
PERSONA DE
MANTENIMENT
•
SECRETÀRIA/RI
EN EL SEU DEFECTE:
• CAP D’EMERGÈNCIA
• CONSERGES

Instruccions equips d’intervenció
• Depenen directament del cap d’Emergència.
• El cap d’intervenció assumeix la direcció i la coordinació dels equips
d’intervenció.
• Han de valorar la situació i informar al cap d’emergència
• Han de conèixer perfectament els mitjans de prevenció i extinció del centre
i el seu funcionament.

• Han de desconnectar l’aigua, el gas i l’electricitat i bloquejar l’ascensor.
• Han de col·laborar en l’evacuació en cas que sigui necessària
SEMPRE ACTUARAN PER
PARELLES

EQUIPS D’EMERGÈNCIA
INSTRUCCIONS EQUIP DIRECTIU
• El cap d’emergència és el directiu de guàrdia al
centre.
• El cap d’emergència ha de conèixer el pla
d’emergència de l’edifici.
• És el màxim responsable del pla d’emergència
interior del centre.
• Ha d’estar sempre localitzable. En cas
d’absència, la persona designada per substituirlo ha d’assumir de forma automàtica la funció.
• Els missatges transmesos al centre de control
(consergeria) han de ser clars i precisos.

INSTRUCCIONS EQUIP DIRECTIU
• Quan se l’informi d’una emergència a l’interior de les
instal·lacions:
– Quan rebi l’avís, ha d’assumir la direcció de les operacions que
s’hagin de fer.
– Ha de classificar l’emergència a partir de la informació que
obtingui personalment o que li transmetin des del punt de
l’emergència.
– Ha de coordinar els equips d’emergència de les instal·lacions.
– Ha de decidir i transmetre al centre de control el moment
d’iniciar l’evacuació parcial o total de l’edifici, com també la
necessitat de demanar ajuda dels serveis externs.
– Quan arribin els bombers, els ha d'informar de les
característiques del sinistre, els ha de cedir el comandament i ha
de col·laborar en tot el que es requereixi.
– Una vegada finalitzada l’emergència, ha de fer una inspecció de
la zona sinistrada per redactar un informe posterior.
– Anomenar un responsable per a l’alumnat discapacitat.

EQUIPS D’EMERGÈNCIA
CENTRE DE CONTROL (CONSERGERIA)
• Ha de dur el control de les comunicacions.
• Ha d’avisar els serveis d’ajuda exterior (112)
quan ho ordeni el cap d’emergència.
• Ha d’actuar segons les instruccions del cap
d’emergència del centre.
• Ha d’obrir totes les portes d’accés a l’exterior.
• Ha de rebre els bombers quan arribin a l’edifici.

Avís i ordre d’evacuació.
Avís: Timbre d’emergència o
timbre 10 vegades llargues i seguides.
Ordre d’evacuació: planta baixa, primera planta,
segona planta i finalment, tercera planta.

EN PRIMER LLOC, SORTIRAN LES
CLASSES MÉS PRÒXIMES A
L’ESCALA O SORTIDA.

Instruccions per al professorat
que té classe:
S’ha de mantenir els alumnes en ordre i no deixar
que agafin cap objecte persona.l
2. S’ha de respectar l’ordre d’evacuació. No deixeu
sortir cap alumne fins que no ho hagi fet el grup
precedent.
3.Tanca totes les finestres per evitar la possible
propagació del foc.
4.En sortir, agafa la llista de classe i tanca la porta de
l’aula (sense clau). S’ha d’assegurar que no
quedi ningú dins l’aula.
5.Acompanya el grup fins al punt de trobada. Fes el
recompte d’alumnes i no els deixis fugir.
1.

Instruccions per al professorat
de guàrdia i professors sense classe
(equips d’evacuació)
En contacte amb el centre de control (consergeria) i cap
d’emergència ajudarà en l’evacuació.
-se situarà als passadissos i col·laborarà amb
l’evacuació, controlant que l’ordre d’evacuació sigui el
correcte.
-comprovarà que no quedi ningú dins les aules que
queden en direcció a la seva sortida.
-col·laborarà en l’evacuació dels alumnes amb
discapacitat.

Instruccions per al professorat de
guàrdia de biblioteca
1. S’ha de controlar el nombre i nom (si és
possible) dels alumnes abans de sortir.
2. S’han de fer tancar totes les finestres per
evitar la possible propagació del foc.
3. No s’ha de deixar que els alumnes agafin cap
objecte personal.
4. S’ha de tancar la porta de la biblioteca i
comprovar que no queda ningú dedins.
5. S’ha de sortir amb els alumnes cap al punt de
trobada.
6. No s’ha de tornar mai enrere.
7. No s’ha de deixar fugir cap alumne.

Evacuació alumnat amb discapacitat
motòrica
L’alumnat que en el moment d’evacuar es trobi a la
planta baixa ho farà juntament amb els seus
companys, el seu professor/a o els equips de
primers auxilis (si fos necessari), reunint-se amb els
altres alumnes en el punt de reunió
L’alumnat que es trobi a la
primera, segona o tercera planta es
concentrarà davant l’ascensor de
cada planta juntament amb una
auxiliar educativa i esperarà
l’arribada dels equips d’evacuació.
(Serà evacuat quan la planta ja
s’hagi buidat)

Instruccions per a l’alumnat
1. Els alumnes haurien de seguir sempre les indicacions del
seu professor i en cap cas haurien de seguir iniciatives
pròpies.
2. Els alumnes que hagin rebut funcions concretes del
seu professor haurien de responsabilitzar-se del seu
compliment i col•laborar en el manteniment de l'ordre del
grup.
3. Els alumnes no recolliran objectes personals amb la
finalitat d'evitar obstacles i demores.
4. Els alumnes que es trobin en els banys o en locals
annexos, en sonar l'alarma, haurien d'incorporar-se
ràpidament al seu grup. Si es trobassin en una planta
distinta, s'incorporaran al grup més pròxim, i ja a
l'exterior, cercaran el seu grup i s’hi incorporaran i
després ho comunicaran al seu professor.

Instruccions per a l’alumnat
5. Tots els moviments es realitzaran amb rapidesa i
amb ordre, mai corrent, ni empenyent o atropellant els
altres.

6. Ningú haurà d’aturar-se al costat de les portes de
sortida.
7. Els alumnes hauran d'evacuar el Centre en silenci, amb
ordre, evitant atropellaments i ajudant els que tenguin
dificultats o sofreixin caigudes.

8. En l'evacuació s'haurà de respectar el mobiliari i
l'equipament escolar.

Instruccions per a l’alumnat
9. En el cas que en les vies d'evacuació hi hagi algun
obstacle que dificulti la sortida, serà apartat pels
alumnes, si fos possible, de manera que no provoqui
caigudes de les persones o deteriorament de l'objecte.
10. En cap cas, l'alumne haurà de tornar enrere, sigui quin
sigui el pretext.
11. En tots els casos, els grups romandran units, no es
disgregaran i es concentraran en el lloc exterior
prèviament establert, amb la finalitat de facilitar al
professor el control dels alumnes.

Instruccions per a l’alumnat
12. En el cas d'enfonsament o explosió i s'hagin de
travessar algunes sales, s'haurà de fer a prop de les
parets, mai pel mig.
13. En el cas d'haver de travessar zones inundades de fum,
s'hauran de protegir les vies respiratòries amb mocadors
banyats. Si la intensitat del fum és alta, no s'haurà de
passar per aquestes zones.

14. En el cas d'inundació per fum de passadissos i escales,
el grup ha de romandre en la classe, tancar les portes i
finestres, col·locar pedaços banyats en les juntes de les
portes per a evitar l'entrada de fum. A través de les
finestres es cridarà l'atenció de l'exterior.

EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS
COMPOSICIÓ:
– Professors d’educació física.
– Coordinador de prevenció de riscos.
– Professors amb coneixements de primers auxilis.
INSTRUCCIONS
• S’han de situar a la zona d’evacuació sense impedir o
obstaculitzar el pas per atendre possibles ferits.
• En cas de necessitat, i si és possible moure’ls, cal
ajudar els ferits a arribar fins al punt de reunió exterior i
esperar que arribin les ajudes externes.

Instruccions per al personal del bar
• S’ha de desconnectar
l’electricitat.

l’aigua,

el

gas

i

• S’ha d’assegurar que al bar no quedi ningú i
tancar les portes.

Instruccions per al personal no docent

Han d’estar a les ordres del cap
d’emergència i ajudar en tot el possible que
l’evacuació vagi el millor possible.

Característiques del simulacre

• El temps màxim per a l’evacuació de
l’edifici serà de 10 minuts.
• El temps màxim per a l’evacuació de cada
planta serà de 3 minuts.
• La duració màxima d’un simulacre
d’evacuació haurà de ser de 30 minuts, és
a dir, la interrupció de les activitats
escolars no hauria de ser superior a
aquest temps.

