
PROTOCOL D'ACTUACIÓ 
EN CAS D’EMERGÈNCIA

curs 2022-23



QUÈ ÉS UNA EMERGÈNCIA?

● Incendi
● Moviment sísmic
● Situacions meteorològiques adverses
● Explosió
● fuita substàncies tòxiques
● Atracament
● Avís de bomba



Qui és qui?
● CAP D’EMERGÈNCIES: Directora, Cap d’estudis, Cap d’estudis adjunt, 

secretari o professor delegat.
● CAP D’INTERVENCIÓ: Cap d’estudis, Cap d’estudis adjunt, secretari, 

auxiliar administrativa o conserge (Si cal valora el problema, va al punt de 
trobada: plaça de s’Escorxador--->walkie talkie, el professorat hi 
contacta en arribar al punt)

● COORDINADOR  D'EVACUACIÓ: Professorat que no fa classe i personal de 
neteja.(Revisen les aules)

● EQUIP D’EVACUACIÓ: Professors i monitors de l’associació que fan classe



Calendari responsables del centre
Veure el calendari

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yx4tvB-K1Rps6zr0TNrjuY3GOYSUUFaIzUmZ43fCD2g/edit#gid=0


Com ens assabentarem que hi ha una emergència?

https://docs.google.com/document/d/1U_wPfCs2o9vedxVn0tfyG_2facdZ6qF-LXQDsEhlv_U/edit


971 20 46 01

https://www.google.com/search?q=ies+llompart&oq=ies+llompart&aqs=chrome..69i57j0l6j5i10i44.2063j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Plànol planta baixa 

Plànol primera planta

Plànol soterrani

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AoqFcufkKFa-I4GoE_-dbFnMmcFxMt1h
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AoqFcufkKFa-I4GoE_-dbFnMmcFxMt1h
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AoqFcufkKFa-I4GoE_-dbFnMmcFxMt1h


Aula 20, 21, 22, 23,11, 
1, 2

Surten per la porta del Cepa

Baixem per la dreta

Deixem l’esquerra lliure pels bombers o altres professionals



Aules 24, 12, 03, 04 i 05

Porta emergència  IES LLompart

Sortim per la porta 
d’aparcament habilitada----> Si 
estigués tancada sortim per la 
nostra porta d’aparcament



Que fem els professors que estem a l’aula?

1. Ens posem l’armilla (en el calaix)
2. Si algún alumne/a  té problemes de movilitat mirem com el traiem de l’aula 

amb ajuda de tots
3. Sortim en ordre cap a l’Escorxador
4. Ens trobem a  la plaça de s’Escorxador i informem al cap d’intervenció 

de que ja hem arribat  i que els alumnes també.
5. Si ens falta un alumne o trobem alumnes del Llompart entre nosaltres 

avissem al cap d’intervenció que es posarà en contacte amb el IES 
Josep Maria LLompart.

6. El cap d’intervenció tindrà un walkie talkie i estarà en contacte amb el centre i 
amb l’equip directiu de l’IES Josep Maria Llompart. Els walkie talkies serviran 
per coordinar l’emergència i els alumnes d’un o altre centre que no estan a 
lloc.



Ús dels extintors

https://www.youtube.com/watch?v=0-BIcqpgNJY

Ús mànega

https://www.youtube.com/watch?v=03gFPC3e2nc

https://www.youtube.com/watch?v=0-BIcqpgNJY
https://www.youtube.com/watch?v=03gFPC3e2nc


Vols més informació?
Per llegir el pla sencer ves aquí

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VGjlhTChe_29kuRaZQHoovkSaiISxucz


Com informem als alumnes?
Presentació

1. Unitat tutorial 0
2. Pàgina web
3. Penjar-lo en un classroom de tutoria ( si es fa)

https://docs.google.com/presentation/d/1j8WeGsvDkVk5MKVTs75N9LqJPZtzsXzZ-TfTdD3B3hk/edit#slide=id.gedc8332b11_0_3


Quan farem el simulacre?
● El farem al llarg del mes de novembre (entre el 14 i el 18 de 

novembre)--Preveure exàmens i activitats externes.

● En farem un matí i  un horabaixa

● Ens coordinem amb L’IES Josep Maria LLompart


