
Q uè hem de fer els  
a lumnes si hi ha un 

 incendi?

PLÀ D’EVACUACIÓ

què han de fer els alumnes si què han de fer els alumnes si 
hi ha un hi ha un 



Primera cosa….

AQUEST TEMA ÉS SERIÓS

Fixau-vos en les  
explicacions durant uns 

 minuts ….



Si arriba a passar…



I què hem de fer?

Seguir les instruccions del professor
Atenció els alumnes que han rebut  
responsabilitats concretes! (tancar  
finestres, mantenir l’ordre i ajudar els 
 companys)

Sortirem en silenci, ordre i rapidesa, sense 
 córrer, ni empenyer als altres.

Sortirem en fila de dos o tres com a màxim.

Ajudarem els que tenen dificultats.
 S i  trobam un obstacle pel camí d’evacuació, 
 intentarem retirar-lo amb ajuda dels altres 
i  sense fer malbé el mobiliari.

 Els grups han d’estar junts i sense 
separar-  se per facilitar el control del 
professor.



Què NO hem de fer?

 N o  recollirem material personal per 
no  endarrerir la sortida.

 Res de córrer, ni empenyer 
als  companys i res de cridar.

 N o  ens hem d’aturar davant la porta 
de  sortida.

 N o  tornarem cap a l’aula a cercar 
res.
Hem d’avançar cap a la sortida.

 N O  ENS SEPARAREM DEL GRUP



I si estam al bany o fora de l’aula?

 Ens incorporarem al nostre grup el més  
aviat possible.

 S i  estam lluny del grup o a una altre  
planta, llavors ens incorporarem al  
primer grup aprop de nosaltres i quan  
siguem fora cercarem el nostre grup i  
ens presentarem al professor.



Molta atenció amb això…



Casos especials…



Si hi ha fum a la zona d’evacuació…

 …Si és possible, ens posarem un  
mocador banyat a la boca i el nas. Si 
 hi ha molt de fum és possible que el 
 professor proposi una via 
alternativa  d’evacuació.

SEMPRE S’HAN DE SEGUIR  

LES INSTRUCCIONS DEL PROFESSOR.



I si no podem sortir de la classe per 
 fum o foc?

 S i  el professor ens indica que el  
millor és quedar a la classe, tancarem  
portes i finestres i el millor és posar 
 pedaços banyats (si hi ha aixetes a  
l’aula) a les juntes de la porta per  
evitar l’entrada de fum.

També haurem de cridar l’atenció per la 
 finestra.



Podem veure els 
 recorreguts?











EXTERIORS



Ara quedam tranquils…

 U n  cop que hem après el protocol 
d’una  evacuació d’emergència, farem un 
assaig  anual, però… estau preparats, 
perquè  serà per sorpresa (com ho seria 
un  incendi)

 Amb l’assaig i el protocol après, el  
risc que hi hagi danys personals s’ha  
reduït molt i podem estar més tranquils
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