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Sistemes d’alarma
* De conformitat amb el reglament de seguretat als centres, s’han

disposat de polsadors d'alarma, elements de detecció de fum, foc i

temperatura.

•Davant d’una detecció, hi haurà una alarma generalitzada que serà

recollida per la centraleta de recepció, on hi ha un panell que indica

el punt d'incidència.

•Si es detecta una incidència, s’intentarà solucionar si és possible,

sinó es farà sonar l’alarma. Qualsevol incidència detectada per un

alumne, serà comunicada al professor més proper.

•L’alarma sonarà una SOLA VEGADA DE FORMA PERSISTENT,

de forma que es procedirà a l‘EVACUACIÓ, dirigint-nos als PUNTS

DE TROBADA segons on estem situats.
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Procediment d’evacuació

Acció tutorial

Punts de trobada

EXISTEIXEN 5 PUNTS DE TROBADA:

P1: Pati central

P2: Rampa sortida C/ Montserrat Quadrada

P3: Pati CM obres de construcció 

P4: Av. Puig i Cadafalch 

P5: C/ Baldomer Vilà

Procediment d’evacuació





Procediment d’evacuació

* Evacuarem les PLANTES de forma progressiva, començant per les plantes

inferiors.

* Evacuarem les AULES també de forma progressiva, començant per les aules

més properes a la sortida o escala d'emergència.

*Haurem de seguir la senyalització establerta per cada via d’evacuació.

* NO es podrà utilitzar l’ascensor.

* No ens mourem del punt de trobada fins que es doni l'avís del final de

l'evacuació.

* Tot el personal que es trobi dins el centre serà comptat al punt de trobada per

les persones responsables i es donarà conformitat al director.
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Procediment d'evacuació

Punt de trobada  1:  

PATI CENTRAL
Planta baixa 

(aules, sala conferències, despatx FOL, 

despatx PFI,  lavabos)

i semisoterrani

(zona gimnàs , bar, despatxos, vestuaris

aules d’informàtica, 

tallers i aula de dibuix i tecnologia)

Primera planta

Segona planta

Acció tutorial



Procediment d’evacuació
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Procediment d’evacuació

Punt de trobada  3: (aules i tallers 403 i 404)

PATI Cicle Mig OBRES DE CONSTRUCCIÓ

*  Alumnes CM obres de la construcció

* Taller d’automoció  (en funció d’on  estiguin realitzant les 

pràctiques).
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Procediment d’evacuació

Punt de trobada  4: 

AV. PUIG I CADAFALCH

✓Personal procedent de la sala de professors EVACUACIÓ per la porta

✓Despatxos planta baixa d’emergència situada

✓Personal d'administració i serveis al costat dels lavabos
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Procediment d’evacuació

Punt de trobada  4: 

AV. PUIG I CADAFALCH

També evacuaran per aquesta sortida el personal  procedent de 

la SALA D’ACTES, els quals evacuaran per la porta d’emergència 

situada al costat de l’escenari
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Procediment d’evacuació

✓Alumnes que han evacuat per les

portes d’emergència situades a

les plantes de l’edifici annex :

SEGONA (aules, despatx dpt.

Administratiu, lavabos)

TERCERA (aules, sala d’actes,

lavabos)

SOTERRANI E.U. (aules, tallers i

despatxos)
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Punt de trobada  5: 

C/ Baldomer Vilà



Procediment d’evacuació
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Punt de trobada  5: 

C/ Baldomer Vilà

Els alumnes situats a la BIBLIOTECA  hauran de sortir guiats pel 

blibiotecari/a per la porta d’emergència més propera situada a la 

planta baixa, i amb sortida al C/ Baldomer Vilà.



Procediment d’evacuació

CAL ANAR EN COMPTE AMB ELS VEHICLES, LES VORERES I ELS 
ALTRES ALUMNES DE L'EDIFICI ANNEX QUE BAIXEN PER L’ESCALA 
D’EMERGÈNCIA. DESPRÈS DEL FINAL DE L’EVACUACIÓ  S’HAURÀ 
DE TORNAR A ENTRAR A L’INSTITUT PER LA PORTA PRINCIPAL.
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Punt de trobada  5: 

C/ Baldomer Vilà



Vies alternatives d'evacuació
Tota sortida d’emergència té VIES ALTERNATIVES en

cas de quedar les vies d’evacuació tallades o

inaccessibles

✓Si no es pogués evacuar en direcció al PUNT 1: Pati Central,

LA SORTIDA ALTERNATIVA seria la PORTA D'EMERGÈNCIA SITUADA A CADASCUNA

DE LES PLANTES 0-1-2 respectivament, amb sortida a l’escala d’emergència en direcció

al c/ Baldomer Vilà.
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Vies alternatives d'evacuació
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Si no es pogués evacuar en direcció al PUNT 2:

Rampa C/ Montserrat Quadrada,

LA SORTIDA ALTERNATIVA seria la PORTA D'EMERGÈNCIA AMB SORTIDA

AL PATI DEL CICLE D’OBRES.

.



Vies alternatives d'evacuació
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Si no es pogués evacuar en direcció al PUNT 3:

Pati Cicle Obres de la construcció

LA SORTIDA ALTERNATIVA seria la PORTA D'EMERGÈNCIA SITUADA AL

TALLER DE NÀUTICA AMB SORTIDA AL C/ Montserrat Quadrada.

.



Vies alternatives d'evacuació
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Si no es pogués evacuar en direcció al PUNT 4:

Av. Puig i Cadafalch

LA SORTIDA ALTERNATIVA seria EL PATI CENTRAL

.



Vies alternatives d'evacuació
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Si no es pogués evacuar en direcció al PUNT 5:

C/ Baldomer Vilà des de l'edifici annex

LA SORTIDA ALTERNATIVA seria l'escala principal de l'edifici annex fins a a la

porta d’emergència situada al final del passadís del soterrani edifici annex E.U.



Vies alternatives d'evacuació
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Si no es pogués evacuar en direcció al PUNT 5:

C/ Baldomer Vilà des de la BIBLIOTECA, la sortida d’emergència

alternativa seria:

L’escala davant de la biblioteca que baixa als tallers del soterrani

de l’EU fins a la sortida d’emergència :



Funcions i responsabilitats

Conserge 1

✓Comprova la incidència i avisa pel walkie al

CONSERGE 2 per a que truqui als bombers en cas

d’incendi.

✓Bloqueja l’ascensor i comprova que no hi hagi ningú als lavabos

de la planta baixa.

✓Se situa a la planta baixa, al davant de l’escala principal per

dirigir el personal cap al punt de trobada núm. 1 (PATI

CENTRAL) i rebrà la conformitat de cada coordinador de

planta de l’evacuació de cada planta de l’edifici Biada.
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Funcions i responsabilitats

Es queda a recepció i truca al telèfon d’emergències nº

112 una vegada li hagi avisat el conserge 1.

✓Tanca el gas.

✓ Torna a recepció i entrega els plànols i walkie talkie als

bombers, situats a la sala de fotocopiadora.

Conserge 2 
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Funcions i responsabilitats

✓Membre de l’equip directiu.

✓Rebrà la informació de tots els grups per part dels

conserges i els coordinadors de planta designats.

✓Interlocutor entre bombers, policia i famílies.

Coordinador general

Acció tutorial



Funcions i responsabilitats

Professors situats a les aules més llunyanes a la sortida de planta:

Planta baixa--> aula 003

Primera planta--> aula 105

Semisoterrani → aula 310

Segona planta--> aula 203

Coordinadors de planta de l’edifici Biada
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✓Agafaran l’armilla groga, penjada al taulell de l’aula i el llistat d’alumnes per fer

el recompte dels seus alumnes en el punt d’evacuació.

✓Seran els últims a evacuar la seva planta, revisant que no quedi ningú a cap

espai i tancaran la porta principal de la planta corresponent. El guia del seu grup

serà l’alumne que designi el mateix coordinador de planta.

✓Informaran al conserge situat a la planta baixa i identificat també amb una

armilla groga, de l’evacuació total de la seva planta, o si hi ha hagut alguna

incidència en l’evacuació.



Funcions i responsabilitats

Professors situats a les aules més llunyanes a la sortida de la planta:

Segona planta E.U. -> aula 2.1.

Tercer planta E.U.--> aula 3.1.

Soterrani E.U.--> Aula S2 o zona despatxos:Agafarà el

walkie i l’armilla groga situats a la zona de despatxos i comunicarà al

coordinador general de l’evacuació de tot l’edifici annex E.U. o si hi ha

hagut alguna incidència, rebrà també l’avís del final de l’evacuació.

Coordinadors de planta de l’edifici annex E.U.
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✓ Agafaran l’armilla groga, penjada al taulell de l’aula i el llistat d’alumnes per fer el

recompte dels seus alumnes en el punt d’evacuació.

✓Seran els últims a evacuar la seva planta i revisaran que no quedi ningú a la planta. El guia

del seu grup serà l’alumne que designi el mateix coordinador de planta.

✓Els coordinadors de la segona i tercera planta de l’edifici E.U., informaran en el punt

de trobada (C/ Baldomer Vilà), al coordinador de planta del soterrani E.U. identificat

també amb l’armilla groga, de l’evacuació total de la seva planta o si hi ha hagut

alguna incidència en l’evacuació.



Funcions i responsabilitats

Professor taller d’automoció 400:

✓Agafarà el walkie i l’armilla grogra situats al despatx

d’automoció. També el llistat d’alumnes per fer el recompte dels

seus alumnes en el punt d’evacuació.

✓Revisarà  les zones  comunes dels tallers (lavabos, replà d'entrada).

✓Per mitjà del walkie comunicarà al coordinador general de l’evacuació total 

de la seva zona (400-401-402) o si hi ha hagut alguna incidència, i rebrà 

l’avís del final de l’evacuació.

Coordinadors de planta del soterrani Biada
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Funcions i responsabilitats
Coordinadors de planta del soterrani Biada
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Professor taller d’automoció 404:

✓Agafarà el walkie  i l’armilla groga, situats dins la sala de la 

fotocopiadora dels tallers al soterrani Biada.

✓Per mitjà del walkie comunicarà al coordinador general de 

l’evacuació total de la seva zona (403-404 ) o si hi ha hagut 

alguna incidència, i rebrà l’avís del final de l’evacuació.

✓Sinó hi ha ningú als espais del taller 400, revisarà les zones 

comunes dels tallers (lavabos i replà d’entrada). Farà el 

recompte dels seus alumnes en el punt d’evacuació.



Funcions i responsabilitats

✓Han de complir les instruccions del coordinador de planta.

✓Mantindran els alumnes en ordre i controlaran que

segueixin les instruccions. Indicaran als seus alumnes que

el grup formi una fila al punt d’evacuació per a que puguin

ser comptats.

✓En cas de fum hauran d’informar que caminin ajupits al

costat de la paret.

Professorat

Acció tutorial



Funcions i responsabilitats

✓Abans de sortir de l’aula agafaran el llistat dels alumnes

propi per a fer el recompte al punt de concentració.

✓Si hi ha alguna incidència en relació al procediment de

l’evacuació o recompte del seu grup, avisaran al conserge o

membre de l'equip directiu situats a l'entrada dels punts de

concentració.

✓S'esperaran a donar l'ordre de tornar a l'aula als alumnes

quan rebin l'avís del final de l'evacuació.

Professorat

Acció tutorial



Funcions i responsabilitats

Professorat

Acció tutorial

En el cas que hi hagi algún alumne amb mobilitat reduïda al 

seu grup, amb dificultats per evacuar per l’escala 

d’emergència:

•el professor es quedarà amb ell, i serà desplaçat a un sector segur de 

la planta i al costat d’una finestra; o bé al costat de l’escala 

d’emergència.

•Delegarà les seves funcions al professor de l’aula més propera.

•Avisarà de la seva situació al coordinador de planta corresponent, i 

aquest avisarà d’aquesta indidència al coordinador general de la seva 

zona. 

•Esperarà que el personal d’emergències els evacuin en cas de perill 

real. 



Funcions i responsabilitats

✓1.-Heu de seguir les instruccions del professor de l'aula.

✓2.-Si detecteu una emergència, cal que la comuniqueu al professor

més pròxim.

✓3.- si sona l’alarma de forma persistent, us haureu de posar en fila

per fer el recorregut d'evacuació, deixant els objectes personals a

l’aula.

Acció tutorial

Alumnes



Funcions i responsabilitats
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Alumnes

✓5.- Durant l’evacuació haureu de caminar darrera del

professor, al costat de la paret, de pressa, però sense córrer.

✓6.- El delegat i sotsdelegat seran els últims a sortir de la

seva aula, deixant les finestres, la llum i la porta tancades.

✓7.- En el punt de concentració, heu de formar una fila per a

que el vostre professor faci el recompte. Us esperareu a que

us avisin del final de l’evacuació per poder tornar a classe.



Funcions i responsabilitats

✓8.- Si quan sona l'alarma no esteu a la vostra classe, però esteu a la

mateixa planta, cal que torneu a la vostra aula.

✓9.- Si quan sona l'alarma no esteu a la vostra classe i tampoc a la

mateixa planta, cal que aneu a l'aula més pròxima i us incorporeu a

aquell grup. Quan arribeu al punt de trobada haureu d’unir-vos al

vostre grup classe.
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Alumnes



Com actuar en cas de confinament?

El confinament seran les accions que haurem de dur a terme

en cas d’un accident o emergència exteriors. En aquest cas

ens haurem de protegir als espais interiors de l’edifici.

Quedaran tancades totes les sortides a l’exterior.

TOTHOM ES TANCARÀ A L’ESCOLA i entrarem al centre si

som fora: aules, sales d’actes, sala de conferències i gimnàs.

Els professors tancaran les portes i finestres de l’espai on estiguin

confinats.

No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats.
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CONSELLS A TENIR EN COMPTE

✓Conserveu l’escola neta i endreçada.

✓Apagueu els aparells i equips elèctrics quan ja no els

hagueu de fer servir o a l’acabament de la jornada. No

els utilitzeu si detecteu alguna anomalia.

✓Conserveu sempre lliure d’obstacles els corredors, les

sortides i les escales.
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✓Per qualsevol dubte, aclariment o suggerència, podeu

adreçar-vos per correu electrònic a :

prl@biada.net
Coordinació Prevenció Riscos Laborals

Acció tutorial
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