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PLA D’EMERGÈNCIA  INS. GABRIEL FERRATER  

 

En aquest dossier trobareu un extracte del Pla d’Emergència del centre, amb la informació necessària per 

a saber com actuar davant una emergència, un simulacre, una falsa alarma, o l’accident d’un alumne o 

treballador. Els tutors a més, ho podeu fer servir  per a preparar el tema a les tutories amb els vostres 

alumnes. 

És especialment important  que tots els nous professors conegueu aquesta informació.  

Podeu trobar tota aquesta informació i més al bloc “Coordinació de riscos i pla d’emergència” del centre. 

Aquest dossier inclou : 

1. Extracte del Pla d’Emergència. Ens donarà una visió global de les funcions de cada sector, en 

cas d’emergència o accident, i al mateix temps, ens servirà per a preparar el simulacre 

d’avaluació a les tutories.  

2. Instruccions i protocols d’actuació de cada sector.  Què ha de fer cada sector en diferents 

situacions de risc o perill: 

En cas d’emergència, evacuació o confinament 

- Professorat i  Professorat de guàrdia  

- Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

- Alumnat 

En cas d’accident 

- Protocol en cas d’accident escolar 

- Protocol en cas d’accidents de treball (professorat i PAS) 

En cas que soni l’alarma :  

- què hem de fer si escoltem l’alarma al centre ? 

-Directori telèfons d’emergència:  

- serà exposat al costat de cada telèfon del centre. El número que tothom ha de 

conèixer és el 112 per  qualsevol emergència. 

Plànols: (estan penjats també a la web de l’institut) 

 -edifici (plànols per plantes, amb el recorregut d’evacuació) 

 -de situació en l’entorn 

 -punt de concentració (on anirem a concentrar-nos en cas d’evacuació) 

Simulacres d’evacuació i confinament: 

 -després de tractar el pla d’emergència a les tutories, farem un simulacre d’evacuació i 

confinament al novembre. (Us confirmarem la data i l’hora abans per a evitar conflictes en cas 

d’examen). 

http://iesgabrielferrater.wordpress.com/
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Extracte pla d’emergència IES Gabriel Ferrater 

 

Aquest extracte és un resum del Pla d’Emergència amb els aspectes més destacats.  

 

Què és el pla d’emergència 

 

Document que recull les actuacions que s’han de seguir davant una emergència, amb la finalitat de 

reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident. Hi ha de participar tothom:  

professorat, alumnat i personal del centre, perquè tothom sàpiga les seves funcions, responsabilitat  i  

actuacions a seguir . 

 

Respostes que ha de donar el Pla d’emergència: 

 

- què pot passar? el pla d’emergència ha d’analitzar el risc existent en el centre i en el seu entorn, per a 

prevenir-lo. 

- què cal fer i com? el pla d’emergència ha de determinar quan cal evacuar el centre, si el perill ve de 

l’interior de l’edifici, i quan cal confinar-s’hi, si el perill és a l’exterior. 

- com cal organitzar-se? el pla d’emergència ha d’establir què farà la direcció del centre, el professorat, 

l’alumnat i el personal no docent, o qualsevol que es trobi a l’edifici. 

 

Actualització: cada any s’ha d’actualitzar aquest document, i fer un simulacre d’evacuació i 

confinament, per a donar-lo a conèixer als nous alumnes i professors, i detectar possibles deficiències. 

 

-Què pot passar? 

El pla d’emergència  té en compte diversos factors: 

-la situació del centre en l’entorn: nucli urbà, és un edifici aïllat, fàcilment accessible 

per a ambulàncies o bombers ..... 

-les característiques de l’edifici: materials, superfície, plantes, activitats que es 

desenvolupen, sortides a l’exterior, mitjans de protecció ja existents (enllumenat d’emergència, 

senyalització, extintors, polsadors d’alarma) 

-riscos interiors: instal·lacions elèctriques, calderes, tallers, cuines... 

-riscos sanitaris associats amb la salut de les persones 

-riscos exteriors: inundacions, ventades, accident químic, accident nuclear....  

 

-Què cal fer i com? 

 

Segons el tipus de perill haurem d’optar per evacuar l’edifici, o confinar-nos a dins. 
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EVACUACIÓ 
 

Evacuar el centre: significa traslladar a l’exterior, a un lloc segur –el punt de concentració a la pista 

esportiva, a totes les persones afectades per l’emergència, de forma planificada.  

Quan cal evacuar el centre? si hi ha un risc intern (incendi, explosió, fuita de gas, ...) 

Com es dóna l’avís? Polsant el botó d’alarma. Quan sentim l’alarma pot succeir que sigui una falsa 

alarma. 

 

Senyal acústic (so) 

EMERGÈNCIA REAL FALSA ALARMA 

() (Megafonia)( ... () (Megafonia) 

 

FALSES ALARMES: Actuació immediata per detectar-les:  

 

- Consergeria: el PAS o qualsevol membre de la direcció mirarà immediatament el panell de 

l’alarma, aturarà la sirena,  i per  megafonia comunicarà en quina planta s’ha disparat. 

- Professorat: tothom, especialment qui sigui a la planta indicada per  megafonia, ha de revisar 

els polsadors d’alarma  (al costat dels extintors dels passadissos) que tingui més a prop per tal 

de detectar quin té el vidre trencat, i  buscar el responsable. Aquesta reacció ha de ser molt 

ràpida si es vol descobrir qui ha fet disparar l’alarma injustificadament, i sancionar-lo segons el 

que digui el RRI. 

 

ALARMA REAL:  () (Megafonia)(  
 

 qui detecti  un perill real farà sonar l’alarma i avisarà  qualsevol membre de la direcció, o de 

consergeria, que confirmarà l’emergència per megafonia i farà sonar l’alarma de forma 

continuada. Aquesta mateixa persona  trucarà de seguida als bombers o als serveis 

d’emergència corresponents. 

 

Emergències: 112 

Bombers: 085 - Policia Local /CRA: 092 - Policia Nacional: 091 Ambulàncies: 977320555 

 

Al costat de cada telèfon del centre hi haurà un directori de telèfons i altres serveis d’emergència , i un 

model d’avís amb les dades que hem de donar. 

- quan escoltem el senyal d’alarma desallotjarem el centre, seguint la senyalització que hi ha als 

passadissos i sortides, i ens dirigirem pel carrer al punt de concentració, a la pista esportiva 

davant de l’edifici, tant els que han sortit directament a la pista  com els que han sortit primer 

al carrer. (hi ha portes d’emergència que donen al carrer: al costat del laboratori de Física i 

Química, laboratoris, porta corredissa del bar). Cal tornar a la pista esportiva  per fer el 

recompte. 

 

 Les portes d’emergència que hi ha al costat de les instal·lacions i del laboratori de Física i 

Química, o al vestíbul d’entrada, s’han d’utilitzar només en cas d’emergència. L’ús indegut serà 

sancionat. 
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Com evacuarem el centre? 

 

- per plantes: l’evacuació començarà per la planta baixa; les plantes primera i segona es dirigiran cap a 

les escales, respectant la prioritat de les plantes inferiors. 

 - si l’incident comença en una planta determinada, aquesta serà la primera en ser desallotjada. 

S’indicarà per megafonia 

- a cada planta:  primer han de sortir les aules més pròximes a les escales, sense barrejar-se els grups, de 

manera ordenada i sense córrer. 

- mai s’ha d’utilitzar l’ascensor 

- si hi ha fum a alguna escala, es tornarà enrere i s’intentarà baixar per altra escala 

- no s’han d’agafar  els objectes personals, bosses, motxilles, ni buscar o esperar companys, amics  o 

germans. (per tal d’evitar possibles robatoris és importat deixar totes les aules tancades) 

- si l’alarma és entre classes, o al temps d’esbarjo, tothom es dirigirà, des d’on sigui, cap al punt de 

concentració, i buscarà el grup de la propera hora de classe. 

 

Punt de concentració: 

- és el punt on  tots els evacuats s’han de dirigir. El punt de concentració serà la pista esportiva.  

- els grups s’aniran dirigint a la zona que els ha estat determinada per nivells (mireu el plànol adjunt) 

 - el professorat recomptarà l’alumnat del seu grup per comprovar que hi és tothom. 

 - si falta algú, o hi ha altre incidència, es comunicarà al coordinador de riscos. 

 

Punt de concentració alternatiu: si fos necessari, el punt de concentració alternatiu seria l’explanada 

que hi ha al c/Alcalde Segimon al costat de l’entrada al pàrquing del Carrefour. 

CONFINAMENT 

 

Confinar-nos significa tancar-nos a l’interior del centre per a prevenir el perill exterior. 

Quan cal el confinament? quan hi ha riscos externs: un accident químic, accident nuclear, un 

accident en el transport de mercaderies perilloses,  incendi en l’exterior, nevada, tempesta.. .. 

Com fer el confinament?  

-en cas de risc extern el membre de l’equip directiu que  rebi l’avís d’una emergència que 

provingui de l’exterior  farà sonar l’alarma i donarà instruccions per megafonia, indicant que és 

un confinament.  

 

Senyal acústic (so) : SONARÀ L’ALARMA A INTERVALS 

()__________()__________()__________()  

 

Quan escoltem aquest senyal haurem de: 

  -entrar al centre si som a fora 

  -anar a la nostra aula 

  -tancar portes i finestres 

-no sortirem del centre fins que ho comuniquin els serveis d’emergència. 
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Com cal organitzar-se: coordinacions i funcions 

-coordinador general: director del centre: 

 -rebre la  informació del  coordinador de riscos. 

 -com a responsable màxim, aprovar les mesures que s’hagin de prendre en cada situació 

 -atendre els contactes amb l’exterior 

 -atendre trucades dels pares i avisar les famílies de les persones 

 

-coordinador de riscos: 

 -mantenir  actualitzat el Pla d’Emergència. 

 -coordinar la situació d’emergència a l’interior de l’edifici. 

 -el seu lloc, en cas d’emergència, serà la consergeria del centre, al vestíbul.  

 

-en cas d’evacuació:  

  -proposar les mesures que s’hagin de prendre 

  -tenir disponible la llista actualitzada d’alumnes per classe amb dades personals 

  -rebre informació de possibles incidències i mantenir informat al director.  

-en cas de confinament (a més de les funcions anteriors): 

  -estar pendent de la ràdio i del telèfon per rebre informació exterior 

 

-professorat: 

 -en cas d’evacuació 

-és responsable del seu alumnat, de fer-lo sortir en ordre, acompanyar-lo i recomptar-lo en el punt de 

concentració 

  -ha de seguir les instruccions del coordinador de planta 

  -tancar finestres de l’aula, abans d’evacuar-la, i la porta. 

 -en cas de confinament: 

  -tancar portes i finestres i fer entrar l’alumnat a l’aula o espai protegit. 

  -fer recompte de l’alumnat a l’aula o espai protegit. 

 

-professors de guàrdia: coordinació de planta 

-comprovar que es manté l’ordre i la tranquil·litat a cada planta, vigilar que no queda ningú a les aules, 

WC, despatxos o qualsevol altre lloc. 

-serà l’últim d’abandonar la planta; en cas de confinament comprovarà les portes i finestres de la planta. 

-si és a classe amb alumnes, els deixarà sota la responsabilitat del professor-a de la classe del costat. 

 

-responsable de persones disminuïdes: serà el professor-a que tingui a l’aula aquestes persones, amb la 

col·laboració d’altres professors o dels mateixos companys de l’alumne. 

 

-alumnat: 

 -en cas d’evacuació 

-si quan sona l’alarma és fora de classe,  sortirà ordenadament, seguirà la senyalització de sortida, anirà 

al punt de concentració i buscarà el professor de la següent hora de classe. 

-si és a la seva aula, sortirà ordenadament amb el seu grup darrera del professor fins al punt de 

concentració. 

-han de deixar-se els objectes personals i evacuar l’aula amb tranquil·litat.  

-en cas de confinament: 
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-quedar-se a l’aula o espai protegit, si ja està dins de l’edifici 

  -entrar a l’edifici i esperar instruccions al vestíbul o la biblioteca. 

 

  

-PAS: personal d’administració i serveis  ( o secretari): 

 -mirar el panell d’alarma si es dispara i comunicar el lloc per megafonia 

 -obrir o tancar les portes exteriors de l’edifici 

-desconnectar les instal·lacions: calderes (si no és allí el perill),, ascensor. 

-desconnectar el quadre elèctric, un cop està evacuat l’edifici. 

 

-responsable de cantina 

 -obrir la porta corredissa que dóna al jardí del bar. 

 

-responsable de primers auxilis: el coordinador de riscos prendrà les mesures adients bé recorrent a 

professorat que tingui una formació específica o avisant els serveis mèdics oportuns 

  

SIMULACRES 

Els simulacres són necessaris per a provar el funcionament del pla i crear uns hàbits de 

comportament per afrontar una situació d’emergència sense improvisacions.  

 

Un cop finalitzat el simulacre s’avisarà per megafonia i es reprendrà l’activitat lectiva. 
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 PROFESSORAT 
 

Què fareu:  

Si  observeu un perill: un  incendi, o altre risc imminent de qualsevol tipus:  

-Fer sonar l’alarma amb els polsadors que hi ha al costat dels extintors 

-Comunicar-ho immediatament a consergeria  

Si sona l’alarma: 

-revisar immediatament els polsadors que tingueu més a prop per tal d’esbrinar qui i on ha 

disparat l’alarma. 

-fer que algú (alumne o altre professor) confirmi a consergeria l’emergència (o la falsa alarma) 

-esperar que es confirmi per megafonia si l’alarma és falsa o real. (o un simulacre) i si s’ha de fer 

confinament o evacuació. 

   

EVACUACIÓ 

-Si no sou a la vostra aula quan sona l’alarma (entre classes, o temps d’esbarjo): 

-sortiu seguint la senyalització i aneu al punt de concentració a la pista esportiva.  

-agrupeu els alumnes de l’hora següent 

-feu un recompte dels vostres alumnes per tal de detectar absències injustificades. 

-comuniqueu qualsevol incidència al coordinador de riscos, que serà a consergeria 

-espereu instruccions per megafonia al costat dels vostres alumnes 

-si sou a la vostra aula 

-feu que els vostres alumnes tanquin finestres i cordin ordenadament deixant les bosses i sense 

córrer. Tanqueu l’aula amb clau 

- seguiu la senyalització d’emergència que us portarà fora de l’edifici i aneu al punt de 

concentració. 

-comproveu que són presents tots els alumnes que eren a classe.  

 -espereu instruccions que es donaran per megafonia 

-si teniu a classe persones amb minusvalia, heu de prendre les mesures oportunes, en funció 

de les circumstàncies –planta, tipus de minusvalia, companys alumnes, ajut d’altres professors- 

per garantir la seva seguretat.  No s’ha d’utilitzar l’ascensor 

-si detecteu qualsevol  incident o anomalia, comuniqueu-lo a al coordinador de riscos (serà a 

consergeria) o al coordinador general (director) 

 

CONFINAMENT 

-Si  sou a la vostra aula quan sona l’alarma (entre classes, o temps d’esbarjo): 

 -tanqueu portes i finestres 

 -espereu instruccions per megafonia 

-si no sou a la vostra aula quan sona l’alarma (entre classes, o temps d’esbarjo): 

 -entreu al centre si sou a fora i aneu a l’aula de la següent hora 

 -feu un recompte dels alumnes per tal de detectar absències injustificades 

 -tanqueu portes i finestres 

 -espereu instruccions per megafonia 

FINAL EMERGÈNCIA: espereu instruccions per megafonia, al punt de concentració o a la classe. 

 

 

 

 



Extracte  Pla d’emergència de l’institut Gabriel Ferrater i Soler Pàgina 9 

PROFESSORAT DE GUÀRDIA 

Què farà 

 

En cas d’evacuació: 

 Ha de contribuir a  que l’evacuació es faci ordenadament, per les vies d’evacuació establertes. 

 Si és a classe fent guàrdia, guiarà els seus alumnes cap a la sortida i els encomanarà al professor 

que estigui més prop de la seva classe. Li dirà el nombre exacte de persones. 

 Si no és a classe passarà per la sala de professors i si hi ha més d’un professor de guàrdia, es  

posaran  d’acord per a repartir-ne les plantes. Si hi hagués només un, hauria de comprovar totes 

les plantes. 

 Farà de  professor/a "escombra", ja que ha de vigilar que no s’hagi quedat ningú als lavabos, a 

les aules ni a qualsevol altre lloc. Serà l’últim d’abandonar la planta. 

 Un cop hagi comunicat al coordinador de riscos si hi ha cap incidència, buscarà el grup amb el 

què era a classe al punt de concentració. 

 

 

En cas de confinament: 

 Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais protegits del centre) i 

que no queda ningú a fora. 

 Ha de vigilar que les portes i les finestres dels passadissos  estiguin tancades. 

 

 

Persones disminuïdes 

 

Serà el professor que tingui a classe aquests alumnes qui, amb la col·laboració dels mateixos alumnes 

companys, o altres professors, prendrà les mesures oportunes per a garantir la seguretat d’aquestes 

persones. 

 

En cas d'evacuació i en cas de confinament:  

 S’encarregarà de traslladar les persones amb dificultats motrius o sensorials . El nombre de persones 

idoni i els mitjans necessaris s’hauran de decidir en cada cas concret. Aquesta tasca la poden fer els 

mateixos companys de l’alumne amb dificultats. 
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ALUMNAT 
 

Què fareu:  

 Si  observeu un perill: un  incendi, o altre risc imminent de qualsevol tipus:  

-Fer sonar l’alarma amb els polsadors que hi ha al costat dels extintors 

  -Comunicar-ho immediatament a consergeria o a qualsevol professor  

 Si sona l’alarma: 

-esperar que es confirmi per megafonia si l’alarma és falsa o real. (o un simulacre) 

  -escoltar si s’ha de fer confinament o evacuació 

 

EVACUACIÓ 

 

-Si no sou a la vostra aula quan sona l’alarma: 

-sortiu ordenadament  seguint la senyalització i aneu al punt de concentració a la pista 

esportiva. Busqueu el professor i grup de l’hora següent. 

 

-si sou a la vostra aula 

-deixeu els objectes personals: bosses, motxilles, jaquetes... (les portes han de quedar tancades 

amb clau) 

 -sortiu ordenadament  darrera del professor , sense córrer. 

-seguiu la senyalització d’emergència que us portarà fora de l’edifici i,  acompanyant sempre el 

vostre professor aneu al punt de concentració. 

-el punt de concentració és la pista esportiva, (veure plànol adjunt), on romandreu agrupats 

amb el vostre professor fins que es comuniqui per megafonia exterior el final  de l’emergència o 

es donin altres instruccions. 

 

 -si detecteu qualsevol incident o anomalia, comuniqueu-lo a qualsevol professor 

Només en cas d’emergència s’han d’utilitzar les portes d’emergència . L’ús indegut serà sancionat. 

 

 

CONFINAMENT 

 

-Si no sou a la vostra aula quan sona l’alarma (entre classes, o temps d’esbarjo): 

 -anireu a l’aula de la següent classe i romandreu amb els vostre professor,  amb finestres i 

portes tancades. Esperareu instruccions per megafonia   

 

-si sou a la vostra aula 

 -tanqueu portes i finestres 

 -espereu instruccions per megafonia 

 

FINAL EMERGÈNCIA: espereu instruccions per megafonia, al punt de concentració o a la classe. 
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PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS ESCOLARS 

 
 

Si  un alumne s’accidenta  o es troba malament durant l’horari lectiu : 

 

- es fa càrrec de la situació el professorat de guàrdia, que valorarà la gravetat i la urgència de 

la situació 

 

- Si és una indisposició lleu passatgera: mareig, vòmits, mals de cap... 

 - avisar la família perquè vinguin a buscar l’alumne. 

- si no pot venir ningú, l’alumne ha de romandre al centre. No pot marxar sol.  

 

- Si és un problema més greu i cal  anar a l’hospital: 

 

- petites lesions, contusions, esquinços, traumatismes lleus...: trucar un Taxi:  977-

345050 - (Agrupació Taxis Reus) / 977-312404 – (Cooperativa Taxis de Reus) 

 

-  lesions greus,  accidents, luxacions, hemorràgies fortes, problemes cardiorespiratoris,  

lipotímies, atacs epilèpsia, atacs forts d’angoixa, crisi asmàtica, crisi al·lèrgica , i en  

general davant qualsevol situació que exigeixi una actuació immediata:  Trucar al 112 

(Emergències). Aquest servei hauria d’enviar una ambulància i un metge si fos necessari. 

(Si no responguessin (per qualsevol motiu: comuniquen, no agafen el telèfon...): es pot 

trucar una ambulància  (Ambulàncies Reus):  900 100825 /  977-320555 / 977-345641 

 

- Telefonar a la família i comunicar-li que es porta l’alumne a l’hospital Sant Joan de 

Reus. 

 

- Acompanyar l’alumne a l’hospital en l’ambulància o en taxi. Mai heu d’agafar el vostre 

cotxe 

 

- Romandre amb l’alumne fins que arribi un responsable.  (Si no es  trobés cap familiar 

o  

responsable de l’alumne hauríeu de trucar al centre per tal que us substitueixi algú –

professorat de  guàrdia- en la custòdia de l’alumne. 

 

 

ALUMNES DE 1R I 2N ESO: Tenen l’assegurança dels seus pares. Ens demanaran les dades 

personals a l’hospital. 

 

ALUMNES DE 3R I 4T ESO I BATXILLERAT: ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATORIA 

- Es recollirà a secretaria un comunicat d’accident escolar per portar-lo a l’hospital. (si 

hi ha temps; si no hi ha temps, ja s’enviarà més tard) 
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PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS DE TREBALL 

PROFESSORAT I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Segons la llei de Prevenció de Riscos Laborals, és obligatori:  

- disposar d’una relació d’accidents laborals que hagin provocat al treballador una incapacitat 

superior a un dia de feina  

- notificar per escrit a l’autoritat laboral els danys a la salut dels treballadors produïts amb motiu 

del desenvolupament del seu treball. 

- Investigar les causes de l’accident que ha produït el dany. 

 

Accidents: lesió corporal que el treballador pateixi dins de la jornada laboral, sigui al lloc habitual de 

treball, o en  acte de servei ( In itinere, In missione, o en exercici d’un càrrec electiu o sindical) 

 

En cas d’accident laboral AMB o SENSE baixa, del personal que depèn del Dpt. d’Educació, s’ha de 

comunicar als SSTT. La responsabilitat és del director del centre, i l’encarregat de la gestió és del 

coordinador de riscos. 

 

ACTUACIONS EN CAS D’ACCIDENT DE TREBALL: 

 

PERSONAL FUNCIONARI DE MUFACE: 

- Ha d’acudir als centres hospitalaris i metges que constin en el quadre mèdic que tinguin l’entitat 

asseguradora concertada amb MUFACE, o la Seguretat Social per MUFACE. 

- Per què es reconegui com a accident laboral (per possibles efectes econòmics), s’ha de demanar 

a MUFACE a posteriori.  

- L’accidentat ho comunica al centre, el coordinador de riscos emplena el full de notificació 

d’accidents, i el tramet als Serveis Territorials en un termini de 24 hores, si és un accident 

mortal - molt greu –greu - més de 4 persones,  i abans de 48 hores, si és lleu amb o sense baixa. 

 

PERSONAL INTERÍ I LABORAL (No depenent de MUFACE) 

 - personal docent amb nomenament d’interinitat o amb contracte laboral 

 - professorat de religió 

 - personal d’administració i serveis, funcionari, interí o laboral 

- la direcció del centre complimenta un volant d’assistència mèdica de ASEPEYO (el model amb 

instruccions hi és a secretaria -i també a les instruccions d’inici de curs -)  i el lliura a 

l’accidentat. Es pot enviar més tard, si cal. 

- l’accidentat ha d’acudir al centre assistencial d’ASEPEYO  
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- en cas d’emergència vital pot anar a qualsevol hospital , però ho ha de comunicar a d’ASEPEYO 

el més aviat possible, i serà d’ASEPEYO l’entitat que continuï  el tractament. En el supòsit que 

l’accidentat hagi estat assistit de forma prèvia per altres serveis mèdics, haurà de notificar-ho 

en el moment de la visita al centre de d’ASEPEYO 

- Si la persona accidentada es veu impossibilitada de visitar-se pel seu propi peu al centre 

assistencial de la mútua d’ASEPEYO, caldrà posar-se immediatament en contacte telefònic per 

acordar la visita mèdica 

- La direcció del centre comunica les dades del fet als Serveis Territorials 

 

Centres assistencials (altres centres a la web d’Asepeyo  http://www.asepeyo.es/) 

 

Reus: Asepeyo centro assistencial Reus: Av. Marià Fortuny, 2-4  43204  Tfon: 977 302 987 Fax: 

977 775 704 

Tarragona: Av. de Catalunya, 43-45, 43002 Tfon: 977 221 212 Fax: 977 221 297 

 

És molt important respectar els tràmits administratius, els terminis i les actuacions previstes:  

- si l’accident és reconegut com laboral, té uns avantatges econòmiques que podríem perdre si 

no és laboral: jubilació, baixes llargues, rehabilitacions...  

- si no acudim a les entitats que ens pertoquem, ens poden exigir el pagament de les despeses 

mèdiques que hauria d’haver fet l’entitat concertada, i que aquesta es podria negar a pagar. 

http://www.asepeyo.es/
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PROTOCOL EN CAS QUE SONI L’ALARMA 
 

Què hem de fer si sentim l’alarma del centre:  

1. Comprovar que l’alarma correspon a un perill real i no és una falsa alarma 

FALSES ALARMES: és important que hi hagi una reacció immediata per detectar-les (i sancionar-les si és 

el cas): 

 Consergeria: el PAS o qualsevol membre de la direcció mirarà immediatament el pannell de 

l’alarma, aturarà la sirena, i per megafonia comunicarà en quina planta s’ha disparat. 

 Professorat: tothom, especialment qui sigui a la planta indicada per megafonia, ha de revisar els 

polsadors d’alarma (al costat dels extintors dels passadissos) que tingui més a prop per tal de 

detectar quin té el vidre trencat, i buscar el responsable. Aquesta reacció ha de ser  ràpida si es 

vol descobrir qui ha fet disparar l’alarma injustificadament, i sancionar-lo segons el que hagi 

previst el RRI. 

ALARMA REAL:  

 qui detecti un perill real farà sonar l’alarma i avisarà qualsevol membre de la direcció, o de 

consergeria, que confirmarà l’emergència per megafonia i a continuació farà sonar l’alarma de 

forma continuada (evacuació) o discontínua (confinament).  

 Aquesta mateixa persona trucarà de seguida als bombers o als serveis d’emergència 

corresponents. Emergències: 112 (Al costat dels telèfons d’administració i direcció hi haurà un 

directori de telèfons d’emergència , i un model d’avís amb les dades que hem de donar. 

 

- quan escoltem el senyal d’alarma pot indicar-nos que hem d’evacuar l’edifici o hem de confinar-nos 

dins. 

 Evacuació de l’edifici: desallotjarem el centre, seguint la senyalització que hi ha als passadissos i 

sortides, i ens dirigirem pel carrer al punt de concentració, a la pista esportiva davant de 

l’edifici, o al punt de concentració alternatiu al costat del Carrefour al carrer Alcalde Segimon 

 Confinament: en cas de risc extern, entrarem a l’edifici si som fora, anirem a l’aula o despatx de 

referència (aula de grup, departament, despatxos…), tancarem portes i finestres, i esperarem 

instruccions per megafonia 
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Directori telèfons serveis d'emergència 
 

 
 
El telèfon 112, únic per a tot l'àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del dia, centralitza 
totes les trucades d'urgència. Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis 
públics d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció 
civil quan es trobin davant d'una situació d'emergència. 

 
Altres serveis:  

 

Bombers de la Generalitat 085  /  977-770080 (urgències Reus) 

Policia local / Guàrdia urbana i  CRA(1) 
(Centre Receptor d’Alarmes) 

092  urgències 
977-759696 

Ajuntament de Reus 977-759600 

Mossos d’esquadra 088 

Policia Nacional 091 

 

TAXIS: 977-345050    //    977-312404 
 

Emergències Ambulàncies 061 

Emergències mèdiques 977-252525 

Ambulàncies Reus 
Ambulàncies Creu Roja 

900-100825  /  977-345641 

Institut Nacional Toxicologia 91-5620420 

Hospital Sant Joan de Reus 
977-310300 (Central) 
977-320424 (Urgències) 

 

Model d'avís als bombers: 

Sóc del centre.   IES GABRIEL FERRATER, de Reus que és a la Ctra. de Montblanc,  núm. 5-9, al costat 
dels jutjats i del Carrefour  
 
- Tenim un . . . ........ . . . .(tipus d’incident: incendi, etc).  
- El/la . . ........ . . . . . . . (tipus d’incident: incendi, etc)  és a la planta (núm.) . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .(lloc concret: biblioteca, etc.) 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . (gravetat, per ex. “surt força fum”) 
- hi ha . . . . . . . (quantitat). . . . . . . . ferits i estem evacuant del centre.  
- Sóc el/la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persona que truca: director/a, conserge, etc) I truco des del 
telèfon . . . . . . . . . . . . . . .  
En el centre tenim 915  alumnes aproximadament. 

 

Delegació Territorial d’Ensenyament: 977-251440  Prevenció riscos: ext.:212 / 218  

 
Per a més informació, o proposar canvis o millores, parleu amb el coordinador de riscos, Ángel Martínez 

(amarti35@xtec.cat) 
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