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Institut       
Escola Industrial 

de Sabadell 

 

PLA D’EMERGÈNCIA:  

Pla d’evacuació 

 

 

 

1. EL PLA D’ EVACUACIÓ 

És un pla que ha de permetre abandonar els edificis de l’Escola en el menor temps 

possible i tenim com a objectiu la preservació de la integritat física de tots els membres 

de la comunitat escolar. 

 En primer lloc s’ha de tenir en compte la senyalització visual i acústica: 

 Un toc de sirena que es perllonga 1 minut o més indica que el centre s’ha 

d’evacuar. Eventualment és possible que es donin instruccions per megafonia. 

 Els plànols de les aules indiquen on ens situem i les vies d’evacuació. 

 La Senyalització vertical fotoluminiscent que hi ha a les parets dels passadissos 

indica les vies de sortida 

 Els llums d’emergència s’han d’encendre quan els llums estiguin apagats. (Els 

llums d’emergència estan situats a la part superior de les portes de cada espai i 

a les escales). 

 

2. NORMES EVACUACIÓ 

 

 En sonar l’alarma, mantingueu la calma i l’ordre de la classe. L’alumnat ha de 

retornar a la seva aula quan es troba a la mateixa planta. Si es troba en una altra 

planta, anirà a l’aula més propera i s’unirà al seu grup en el punt de trobada.  

 A l’aula, el professorat farà aixecar l’alumnat evitant que agafin objectes 

personals, que s’aturin o tornin enrere. 

 El professorat farà tancar les finestres. 

 No s’han d’utilitzar els ascensors. 

 El professorat designarà quins/es alumnes s’encarregaran de traslladar les 

persones amb dificultats motrius o sensorials. 

 Si hi ha alumnes amb mobilitat reduïda que no es poden traslladar, es 

comunicarà a Coordinació de Riscos prèviament per part del tutor, assignant per 

a cada cas un lloc de confinament que s’haurà de comunicar al punt de trobada 

 L’alumne designat com a responsable encapçala el grup i el professorat el posarà 

a la porta i comptarà l’alumnat que surt de l’aula. Sempre ha de sortir l’últim. 
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 El professorat ha de comprovar que no quedi ningú a l’aula i tancarà la porta amb 

clau. Quan el grup-classe sigui fora de l’aula, el professorat l’encapçalarà fins al 

punt de trobada. 

 Cal respectar l’ordre de sortida de les aules del passadís i la planta. 

 El professorat ha d’acompanyar l’alumnat per l’itinerari previst, sense córrer, 

però amb fluïdesa, fins al punt de trobada. 

 Quan s’arribi al punt de trobada, el professorat ha de comunicar al responsable 

(equip directiu) el nombre d’alumnes que de la seva aula i les incidències. 

 Quan s’acabi el simulacre, es retornarà amb el grup a l’aula i es recomptarà de 

nou l’alumnat. 

 L’evacuació per les sortides alternatives es farà al  pati. 

 

 

3. COORDINADORS DE PLANTA 

Serà el/la professor/a que, en una planta, es trobi a l’aula més llunyana de la sortida de 

la planta. 

Han de vigilar que l’evacuació es faci ordenadament, per les vies d’evacuació 

establertes. 

És el/la “professor/a escombra”, ja que ha de vigilar que no s’hagi quedat ningú als 

lavabos, ni a les aules, ni a qualsevol altre lloc. Serà l’ultima persona en abandonar la 

planta. Guiarà els seus alumnes cap a la sortida. 

Informarà al coordinador general (equip directiu) de les incidències. 

 

4. ALUMNAT QUE ES TROBA FORA DE CLASSE 

Si quan sona l’alarma són a la seva planta, hauran d’anar a la seva aula. 

Si quan sona l’alarma estan en una planta que no es la seva, hauran d’anar a l’aula més 

pròxima i unir-se a un grup. Quan arribin al punt de trobada, hauran de buscar el grup 

de la seva classe i informar al/a la professor/a del grup. 

 

5. ORDRE D’EVACUACIÓ 

L’evacuació començarà per la planta baixa. 

A l’edifici A, l’evacuació s’ha de fer per les escales més properes. Simultàniament, els 

ocupants de les altres plantes es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera 

ordenada, i respectant la prioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors.  
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Primer han de sortir les aules més properes a les escales o portes d’emergència, les 

altres aniran sortint successivament. 

Què s’ha de fer si la sortida d’emergència està obstruïda? 

Aneu fins la sortida alternativa. 

6. PERILLOSITAT EN  PASSAR PER LA SORTIDA ALTERNATIVA A CAUSA DEL FOC I DEL 

FUM 

Avanceu ajupits o a quatre grapes: l’aire fresc és ran de terra. 

Agrupeu-vos. 

Busqueu una sala amb una finestra que doni a fora, principalment al carrer. 

Tanqueu la porta. 

Crideu l’atenció dels bombers o dels equips de rescat des de la finestra. 

Manteniu la porta tancada, ruixeu-la sovint i tapeu les escletxes per on entra el fum amb 

draps molls. 

7. RESPONSABLES DE DESCONNEXIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I OBRIR LES PORTES 

Els conserges 

Obriu completament les portes exteriors dels vestíbuls .  

Bloquegeu els ascensors. 

Després de bloquejar l’ascensor, tanqueu la clau general del gas i el subministrament 

elèctric. 

El professorat 

El/la professor/a que estigui més a prop obrirà completament les portes d’emergències. 

8. RESPONSABLE DE FER SONAR L’ALARMA, TRUCAR ALS BOMBERS I A LA GUÀRDIA 

URBANA 

Es recomana que no sigui responsable directament de l’alumnat (equip directiu). 

En cas de perill imminent qualsevol professor/a donarà l’alarma. 
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9. PUNTS DE TROBADA I SORTIDES D’EMERGÈNCIA 

Edifici 
Evacuació de les 

plantes 
Escala 

Ordre d’evacuació dels 

espais 

 

Porta Sortida 

Porta 

alternativa 
Punt de trobada 

A Baixa  A005, A006, A007 A Porta B Glorieta 

A Baixa  A001,A002,A003,A004 B Porta A Pistes 

A Primera  A 
A101, A102, A103, A104, 

A105, LAB1 
A Porta B Glorieta 

A Primera B 
A110, A109, A108, A107, 

A106, A111 
B Porta A Pistes 

A Segona A 
A201, A202, A203, A204, 

A205, LAB2 
A Porta B Glorieta 

A Segona B 
A210, A209, A208, A207, 

A206, A211 
B Porta A Pistes 

A Tercera A 
A301, A302, A303, A304, 

A305, LAB3, A313 
A Porta B Glorieta 

A Tercera B 
A310, A309, A308, A307, 

A306, A311, A312 
B Porta A Pistes 

B Baixa  
Biblioteca, Administració, 

Secretaria, Consergeria 
A/B Porta A/B Jardí esquerre 

B Primera  

Sala multidepartamental, 

Lavabos professors, Sala 

professors, Despatxos. 

coordinacions. Direcció i 

visites 

A/B Porta A/B Jardí esquerre 

B Segona  
B201, B202, B203, B204, 

B205, B206 
A/B Porta A/B Jardí esquerre 

B Tercera  
B301, B302,B303, B304, 

B305, B306 
A/B Porta A/B Jardí esquerre 

Tallers 

gimnàs 
Baixa  Gimnàs Gimnàs Gimnàs  Jardí esquerre 

Tallers Baixa  Aula CNC 
Taller de 

Fusta 

Taller de 

metall 
Pistes 

Tallers Baixa  
Aula TF01, Taller fusta; TM04, 

TM05, Aula CNC, Taller Metall 
Taller Fusta 

Taller de 

metall 
Pistes 

Soterrani Baixa  TS01, TS02, TS03, TS04, TS05 
Emergència 

soterrani 

Taller de 

metall 
Pistes 
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