
EVACUACIÓ D’EMERGÈNCIA DEL 
CENTRE
Dirigit al professorat



QUÉ VOLEM FER? 

Complint la normativa i per 
seguretat, desitjam posar al dia el 

pla d’evacuació del centre.

Per aconseguir-ho, farem un assaig 
d’evacuació anual per al qual tots 

hem d’estar preparats.



QUÈ HEM PREPARAT? 
Accions bàsiques:

✓Un document per a projectar als alumnes  

✓Un document d’informació per als Professors i 
personal del centre. 

✓Nous plànols d’evacuació a les aules considerant 
la part nova del centre 



Què s’ha de fer abans de l’assaig?



També…

Cada professor tutor organitzarà l’estratègia 
del seu grup, designant els alumnes més 

responsables per a realitzar funcions 
concretes com tancar finestres, comptar els 
alumnes, controlar que no duguin objectes 

personals, etc. Amb això es pretén donar als 
alumnes major participació en aquests 

exercicis. 

(Passar llista als alumnes cada hora és 
important) 



Què s’ha de fer abans de l’assaig?



Informació prèvia a l’alumnat

- Els nous de 1r d’ESO, al saló d’actes.  

- Els tutors a les seves tutories amb el material 
complementari enviat i a reunions de tutors 
específiques.  



Avís als pares per no crear 
alarma…

Benvolgut Pare: 

Es durà a terme un simulacre 
d’incendi per a la seguretat 
del Centre i del seu fill. No 
s’alarmi gaire de les pel.lícules 
que ell li conti…

Amb antelació al dia del simulacre la direcció 
del centre informarà els pares de l’alumnat 
sobre l’exercici que es pretén realitzar, a fi 

d’evitar alarmes, però sense precisar el dia ni 
l’hora en els quals tendrà lloc



(Confidencialitat)

És molt important per al bon resultat 
d’aquest exercici mantenir en secret el 
moment exacte del simulacre, que serà 
determinat per la direcció del centre. 



Com sabrem que ha 
començat?

Al començament de l’exercici s’emetrà una 
senyal d’alarma (sirena contínua i viva veu)



Què feim ara?

- Al senyal d’inici del simulacre sortiran de l’edifici en 
primer lloc els ocupants de la planta baixa 

- Al mateix temps, els de les plantes superiors es 
mobilitzaran ordenadament cap a les escales 
més pròximes, però sense descendir a les plantes 
inferiors fins que els seus ocupants hagin 
desallotjat la planta respectiva. 

- El desallotjament en cada planta es realitzarà per 
grups, sortint en primer lloc l’alumnat de les aules 
mes pròximes a les escales o sortides, en 
seqüència ordenada i sense barrejar-se els grups.



- Quan hagin desallotjat tots els alumnes, cada 
professor comprovarà que les aules i 
recintes que té assignats queden buits, 
deixant les portes i finestres tancades i 
comprovant que no queda cap alumne en 
els serveis i locals annexos 

- El darrer professor de cada línia d’evacuació 
(marcada l’aula amb un punt vermell al 
plànol) serà responsable 

hi ha + informació al full adjunt 

Què feim ara?



Qui ajuda als NEE?
Les persones amb dificultats motores  seran 

ajudades pel seu professor de suport



També es tallaran els serveis…

electricita
t

aigua



Podem veure els recorreguts?











EXTERIORS



Una vegada haver arribat a la zona de 
seguretat, passarem llista i avisarem al 
control que ja estam evacuats, donant el 
nom del grup.



Finalment, quan toqui el “timbre”, podem 
tornar per grups a les aules, de manera 
ordenada i tranquil.la.



Després del simulacre

Amb posterioritat al simulacre, se celebrarà 
una reunió de tot el professorat per a 

comentar i avaluar l’exercici.

gràcies per tot


