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Recordeu que en cas d'evacuació 
 La senyal d’evacuació serà el so de l’alarma d’incendis. 
 Hauran d’anar a la seva aula si quan sona l'alarma són fora 

de classe, com per exemple si estan al lavabo. 
 Quan sentiu el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, 

sortiu amb tranquil•litat, de pressa, però sense córrer per 
formar la fila al passadís. El professor/a tanca les portes, 
les finestres i les llums. El professorat de guàrdia i la 
direcció supervisaran les diferents plantes i tancaran les 
aules amb clau. 

 S’hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de 
tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres 
persones. 

 Una vegada en fila índia, s’inicia la marxa darrere del 
professor/a, que farà de guia. Sempre és dona prioritat a les 
plantes inferiors i si es troben acumulacions haurem 
d’esperar mantenint la fila a que es buidin les plantes 
inferiors.  

 S’utilitzaran les sortides habituals de l'edifici i les 
d'emergència. No es consideren sortides les finestres, 
portes de terrasses, patis interiors, etc. 

 No s'han d'usar els ascensors ni els muntacàrregues. 
 Una vegada al punt de trobada, tot el grup romandrà en fila i 

el professor/a farà el recompte del grup i capitanejarà la fila.
 Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure 

per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les 
escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls. 

 Recordeu que en cas de confinament 
 La senyal de confinament serà el so del timbre d’inici i 

final de classe de forma contínua. 

 Entrar al centre si som a fora. 

 Anar a la nostra aula si quan sona l'alarma som fora de 
classe , a la nostra planta. 

 Tancar les portes i finestres. 

 Confinar-nos a les aules i els espais que quedin més 
resguardats de l'exterior (si pot ser, que no tinguin 
finestres). 

 Si ens hem de traslladar a una zona del centre més 
protegida, que no sigui la nostra aula, els alumnes es 
posaran en fila índia, darrera del professorat que farà de 
guia. 

 No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les 
autoritats. 

 Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, 
organitzarem els mitjans de transport fins al centre de 
recepció, que ells determinaran. Nosaltres farem una 
evacuació ordenada fins al punt de concentració  
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