PREVENCIÓ DE RISCOS
1.- NORMES DE PREVENCIÓ
- No llançar burilles enceses dins papereres
- No llançar burilles enceses al terra. Utilitzar cendrers.
- No manipular les instal·lacions elèctriques ni improvisar fusibles.
-Manipular amb cura els productes inflamables, evitant riscs d'incendi
(aerosols,llevataques, etc.).
- No col·locar teles, teixits o mocadors sobre les làmpades d'enllumenat.
- Assegurar-se del correcte voltatge dels estris elèctrics i no deixar-los connectats
després
del seu ús.
- Mantenir els cendrers nets, sense acumulació excessiva.
- No sobrecarregar les línies elèctriques amb estufes o fogons elèctrics.
- Comunicar a la Direcció i als Serveis tècnics les anomalies observades periòdicament.
- Avisar a la Direcció quan es realitzin activitats que presentin un perill notori
d'incendi,
sol·licitant autorització. La Direcció indicarà les precaucions a prendre abans, durant i
després de les operacions.
- Assistir als cursos de formació del personal en prevenció i extinció d'incendis.
- Seguir al peu de la lletra les instruccions de cartells i avisos per a casos d'incendi.

2.-NORMES D'ACTUACIÓ

EN SENTIR EL SENYAL D'ALARMA.
- Tot el personal abandonarà el seu lloc habitual immediatament.
- Es donarà preferència en l'evacuació a les plantes immediatament superiors a la de
localització del sinistre.
- S'actuarà amb serenitat i calma, tranquil·litzant els alumnes.
- S'aniran tancant les portes després de comprovar que no queda ningú endarrerit.
SI DESCOBREIX UN CONAT D'INCENDI.
- Doni l'alarma a la centraleta, seguint les instruccions generals.
- No cridi, no corri, actuï amb calma però amb decisió.

- Tracti de sufocar el foc amb els mitjans al seu abast o esperi l'arribada dels seus
companys.
- No adopti actituds heroiques, conservi la calma i actuï amb decisió.
- Si el conat s'estén, aïlli la zona. No obri portes ni finestres per evitar la propagació.

- En utilitzar un extintor recordi que la seva càrrega dura de 8 a 10 segons. No el
malgasti.
- Si no hi ha possibilitat d'extinció, romangui refredant les zones adjacents i
desallotjant-les de material combustible.
- A l'arribada dels bombers, poseu-vos a les seves ordres i col·laboreu
fonamentalment amb informació. No exagereu, sigueu veraç i concret.

3.- FARMACIOLA.

1. A cada centre hi ha d'haver una farmaciola en lloc visible i accessible a les
persones adultes, amb una persona responsable. En el cas que aquesta persona
no hi sigui, ha de tenir-hi accés algú altre, per si en fos necessària la utilització.
En el nostre centre es troba ubicada a la conserjería.
2. A prop de cada farmaciola, i en lloc visible, hi ha d'haver les instruccions
bàsiques de primers auxilis i del seu contingut.
3. El contingut de les farmacioles s'ha de revisar periòdicament per tal de
reposar-ne el
material i vigilar les dates de caducitat.

4.- PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ DEL CENTRE,
Cada centre ha de tenir actualitzat un pla d'emergència pels casos en què es necessiti
dur a terme una evacuació de l'alumnat del centre.
Cada curs escolar s'ha de realitzar un simulacre d'evacuació de l'alumnat del centre.
S'ha de comunicar a la Secretaria general de la Conselleria d'Educació i Cultura el dia
i l'hora d'aquest simulacre.

