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NORMES BÀSIQUES 
D’ACTUACIÓ EN CAS   

D’EMERGÈNCIA

EDIFICI DE LES FACULTATS 
DE FILOSOFIA

I DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ALUMNAT I VISITANTS

RECORDEU COM 
S’UTILITZA UN EXTINTOR

1. Agafeu l’extintor i traieu el passador de 
seguretat estirant de l’anella.

2. Dirigiu la boca del difusor a la base de les 
flames. 

3. Premeu la maneta de l’extintor fins a apagar el 
foc.

EXTINTOR DE POLS ABC

3.

1.

2.

S’utilitza per la majoria de tipus de foc.

EXTINTOR DE CO2

Aviseu sempre al Punt d’Informació abans d'enfrontar-vos
al foc. Sempre que sigui possible actueu en parelles i
recordeu que, si no podeu controlar la situació, cal que
evacueu la zona, sortiu de l’espai tancant les portes que
aneu deixant enrere i tornant a avisar al Punt d’Informació.

EN CAS D’INCENDI
SI TENIU DIFICULTATS PER SORTIR 

.

Si us heu quedat atrapat pel fum o el foc en algun
lloc, aviseu per telèfon o feu perquè algú us vegi per
la finestra.

.

No utilitzeu mai els ascensors. 

.

S’utilitza per incendis 
d’equips delicats: equips 
elèctrics, informàtics, etc. 

Telèfons d’emergència

Si hi ha molt de fum avanceu ajupits i protegiu-vos
la boca i el nas amb un mocador preferentment
humit (el fum és tant perillós com el foc).

Emergències:

Punt d’Informació de l’edifici:  93 40 37700
Administració de Centre 
de Filosofia i Geografia i 

Història



Què cal  fer en cas de 
haver d’evacuar l’edifici?

Quant sentiu el senyal 
acústic d’alarma (so d’una 
sirena)  o bé  us 
comuniquin que s’ha 
d’evacuar l’edifici cal que: 

Abans de sortir 
Deixeu tot el que esteu 
fent i desconnecteu els 
equips  o les 
instal·lacions que podrien 
agreujar la situació.

.

Si esteu acompanyats de  
professorat o personal de la UB,
Aviseu-los immediatament de l’emergència i 
seguiu les seves instruccions. 

Si no esteu acompanyats de 
professorat o personal de la UB,

1.





Actueu  per evitar, sempre que sigui possible, 
l’agreujament  de la situació d’acord amb els 
mitjans i els coneixements que tingueu.   

2. Aviseu de la situació:

3. Sortiu de l’espai afectat i dirigiu-vos al Punt
de Reunió ubicat a l’exterior de l’edifici.

a) Trucant  al  Punt  d’Informació  de  
l’edifici: 93 40 37700 per avisar 
del tipus d’emergència, de les 
seves possibles conseqüències i 
del lloc on es produeix.

b) En últim cas podeu prémer un  
polsador d’alarma.

.
Durant l’evacuació

Seguiu les indicacions del professorat o de qui 
dirigeixi l’evacuació.

Tanqueu les portes que aneu deixant enrere.

Verifiqueu si hi ha persones al vostre entorn que
requereixin ajuda.

Sortiu ordenadament, mantenint la calma, 
sense córrer ni cridar.   

No utilitzeu mai els ascensors. 

No us separeu del grup o del vostre acompanyant. 

No retrocediu ni us entretingueu a buscar altres
persones ni a recollir objectes personals.

Si ningú us indica res, seguiu els senyals de color
verd que trobareu penjats a les parets de l’edifici. Us
dirigiran cap a la sortida de l’edifici.

Què cal fer per evitar 
situacions d’emergència?

Seguiu les normes i els protocols de seguretat
indicats pel professorat o personal de la UB
durant la realització de l’activitat que heu de
desenvolupar.

1.

Eviteu  fer  activitats que puguin comportar  un risc 
per a vosaltres o per a la resta d’usuaris de l’edifici.   

2.

3. Respecteu l’edifici i tots els 
seus elements. Els senyals i 
els mitjans d’extinció i 
protecció hi són per ajudar 
en cas d’emergència. 

4. Utilitzeu les sortides 
senyalitzades com a “sortida 
d’emergència”, únicament en 
cas d’emergència.

5. No obstaculitzeu amb
objectes o mobiliari les
vies de sortida ni els
mitjans d’extinció.

6. Informeu el personal del
Punt d’Informació de
qualsevol irregularitat que
vegeu, com ara sortides
obstruïdes, manca de
senyals, etc.

Què cal fer si detecteu 
una emergència?

Si detecteu qualsevol situació d’emergència
(incendi, explosió, accident, etc.) que requereixi
una ràpida intervenció, seguiu les indicacions
següents:

.

.

.

.

.

.

.

Allunyeu-vos de l'edifici i dirigiu-vos al Punt de 
Reunió corresponent a la vostra zona (     ).

No obstaculitzeu les activitats dels equips d’ajuda 
externa (Bombers, Serveis Mèdics, etc.). 

Un cop a l’exterior de l’edifici


