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PLA D’EVACUACIÓ 

MESURES GENERALS  

 

En cas de sentir l’alarma, significa evacuació. Tota l’escola haurà de dirigir-se al 

punt de trobada: AL CENTRE DE LA PISTA POLIESPORTIVA . Deixar lliure 

l´entrada gran per als serveis d´emergència. 

Cada mestre/a és responsable del grup on estigui fent classe en el moment que 

soni l’alarma. TOTS ELS INFANTS HAN DE BAIXAR . Si algun no pot caminar  

buscar ajuda entre els mestres per evacuar-lo. 

Els alumnes sortiran en fila, sense agafar res. Davant anirà el/la mestre/a amb 

la llista dels alumnes assistents a classe (CONTROL D’ASSISTÈNCIA). Aquest 

llistat ha d’estar a la vista de qualsevol mestre que entri a l’aula (darrera la 

porta).  

Al sortir tancarem la porta però no amb clau. 

Cap alumne pot tornar enrere. 

En el cas que algú detecti foc a l’edifici o al passadís, cal que deixi el seu grup 

sota la responsabilitat del mestre de l’aula del costat i avisi a l’Equip Directiu.  

En aquest moment, comença l’evacuació. 

En cas que el foc estigui davant de la porta de la nostra aula, haurem de fer 

confinament. Tancarem la porta i les finestres de l´aula  i posarem roba mullada 

a sota de la porta. Esperarem instruccions dels bombers. Si el foc està davant 

les aules d’infantil, s’evacuarà pel pati i seguiran el recorregut de les aules de 

C.I. 

Si no funcionés l’alarma o la megafonia per manca d’electricitat,, l’Equip 

Directiu avisarà amb xiulets o anant a les aules. 
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L’ASCENSOR QUEDA INUTILITZAT I NO ES POT FER SERVIR. 

COM SORTIREM : 

PLANTA BAIXA: 

 P4 B, P4A , P3B,P3A , tutoria infantil i biblioteca , sortiran per la porta gran 

del vestíbul que dóna al pati gran i van cap a la pista poliesportiva. 

Menjador i cuina sortirà per la porta que té sortida directa a la pista. 

L’aula de psicomotricitat, P5B,P5A i sala de mestres  sortiran per la porta 

gran del mig (costat de l´aula covid ) que dóna al pati gran i van cap a la pista 

poliesportiva. 

Les aules de música, aula de reforç (antiga d´ informàtica)  i les aules de 

segon  sortiran per les portes d’emergència que tenen davant i passaran per 

darrera de l’edifici i pel pati dels cirerers fins a la pista poliesportiva. 

Les 4 aules de petits grups, sortiran per les portes d’emergència que hi ha a 

l’entrada del pati dels cirerers i aniran direcció la pista poliesportiva. 

PRIMERA PLANTA 

L’aula de 5èC i 6èA/B baixarà per l’escala nord ( la que té al costat) i es dirigirà 

a la pista poliesportiva. 

Les aules de 4t A/B i 5è A/B baixaran per les escales sud de l’edifici ( al costat 

dels lavabos) i sortiran per la porta d’emergència que està al costat de l’entrada 

al gimnàs. 

Les aules de SIEI , 1r A/B i 3r A/B     baixaran per les escales del pati de P5 i 

Cicle Inicial i aniran per darrera de l’edifici passant pel pati dels cirerers fins a la 

pista poliesportiva. 
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GIMNÀS 

Sortiran per la porta que dona directament a la pista. 

PERSONAL DE CUINA. 

Apagaran els aparells elèctrics i de gas i sortiran per la porta del menjador cap 

a la pista poliesportiva. 

NOTA: UNA VEGADA ARRIBATS AL PUNT DE TROBADA, ELS ALUMNES ES 

POSARAN EN FILA PER CURS I ORDRE D’ARRIBADA, PER TAL QUE EL/A 

TUTOR/A O MESTRE/A RESPONSABLE DEL CURS, EN AQUELL MOMENT, 

PASSI LLISTA I DONI AQUESTA INFORMACIÓ ALS COORDINADORS DE 

PLANTA  I AQUESTS HAN D’INFORMAR AL COORDINADOR GENERAL DE 

L’EMERGÈNCIA ( DIRECCIÓ) 

COORDINADORS DE PLANTA 

FUNCIONS DEL COORDINADOR DE PLANTA 

En cas d’evacuació, supervisarà que les persones circulen per les vies 

establertes i que no quedi ningú a dins. 

En el cas de contenció, vigilarà que no quedi ningú a fora de l’edifici i tancar 

finestres i portes exteriors. 

Per acabar transmetrà la informació al coordinador general de l’emergència. 

PLANTA BAIXA 

PLANTA BAIXA ( passadís de P3 i P4  ) 

Les coordinadores de la planta baixa, seran les mestres de l’aula de  P4.B   i 

les mestres de l´aula de P.5B que després de deixar els seus alumnes amb 

algun/a mestre/a, assumiran  les seves tasques . 
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El mestre coordinador de planta de P4 B  revisarà el seu passadís inclós la 
biblioteca , els lavabos , les aules de direcció i la sala covid. 

Les mestres de l´aula de P.5B   s’encarregarà de revisar el seu passadís  

fins arribar a la sala de mestres i el  passadís de l´aula de  música, de 

reforç , aula de segon , i les d’EE inclòs els lavabos. 

 

PRIMERA PLANTA 

PRIMERA PLANTA PASSADÍS DE SIEI, PRIMER DE CICLE INICIAL i 

PASSADÍS DE CICLE MITJÀ I SUPERIOR 

El coordinador  de la primera planta serà el responsable que estigui a  5è B. En 

el cas que el foc estigués davant l’aula de 5è B i el mestre coordinador de 

planta no pogués exercir les seves funcions, farà de substitut de coordinador de 

planta el mestre que estigui a l’aula de 5èA. 

 

MESTRES ESCOMBRA 

FUNCIONS DEL MESTRE ESCOMBRA 

Revisarà les aules de la seva zona  i els lavabos i transmetrà la informació al 

coordinador de planta. 

PLANTA BAIXA 

PLANTA BAIXA ( passadís de  P.4,P.3 , 

sala de material, biblioteca ,lavabos , despatxos equip directiu i sala covid 

.  ) 

El mestre escombra serà el  responsable  de l´aula de P.4B i  

el seu substitut com a mestre escombra serà el  responsable de  l’aula de P.4 A  
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PLANTA BAIXA (   psicomotricitat aules de P.5 fins a la sala de mestres i 

passadís d aula de  música, reforç, aules de 2n , aules petites d’E.E, i 

lavabos ) 

El mestre escombra serà el mestre de P.5.B i  

el seu substitut com a mestre escombra serà la de l’aula de P.5 A  

 

UNA VEGADA ARRIBAT AL PUNT DE TROBADA, EL COORDINADOR  DE 
PLANTA   HA  D’INFORMAR AL COORDINADOR GENERAL DE 
L’EMERGÈNCIA (DIRECCIÓ)  QUE NO HI HA CAP ALUMNE A LA PLANTA 
BAIXA. 

 

PRIMERA PLANTA 

PRIMERA PLANTA PASSADÍS DE CICLE INICIAL I PRIMER DE CM ) 

En aquest passadís hi ha les aules  SIEI , de 1r A, 1r B, , 3r A i 3r B i 4t A. 

El mestre escombra de les aules de 1r i 3r serà 3r B . Atenció : el grup de 4tA  

baixarà per les escales sud de l’edifici . 

PRIMERA PLANTA PASSADÍS DE SEGON DE  CICLE MITJÀ I CICLE  

SUPERIOR 

El mestre escombra de les aules de 4t A,4r B ,5èA i 5èB  serà 5è B . Abans de 

baixar també mirarà els lavabos del costat de l´escala sud de l´edifici . 

El mestre de 5è C , serà el mestre escombra de les aules de 5è C  i 6è A I B i 

mirarà els lavabos del costat de l´escala nord . 

UNA VEGADA ARRIBAT AL PUNT DE TROBADA, EL COORDINADOR  DE 
PLANTA   HA  D’INFORMAR AL COORDINADOR GENERAL DE 
L’EMERGÈNCIA (DIRECCIÓ) QUE NO HI HA CAP ALUMNE A LA PRIMERA 
PLANTA. 
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INSTRUCCIONS PER CONSERGERIA 

Una vegada ha rebut la notícia de que hi ha una emergència, activarà el senyal 

d’evacuació. 

Trucarà als telèfons : 

Emergència : 112 

Bombers : 085 

Policia local : 93 7957970 – 629204740 

Mossos d’Esquadra : 088 

Emergències mèdiques : 061 

Agafarà les claus generals. 

Tancarà el gas i desconnectarà l’electricitat. 

Anirà a obrir les portes de ferro del pati gran per tal que puguin entrar els 

serveis d’emergència a l’escola: bombers, policies, metges ... 

Anirà a rebre instrucció de Direcció. 
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PLA DE CONFINAMENT 
 

Quan hagi un risc extern, com ara incendi forestal o contaminació tòxica. 
 
MESURES GENERALS 
 
Quan sona l’alarma cal estar alerta a megafonia per saber si cal confinar-

nos. 

Al sentir l’ordre de confinament hem de quedar-nos a les aules o despatxos de 

la següent manera: 

- Hem d’entrar a l’edifici si som fora. 

- Anar a les nostres aules o despatxos habituals si no hi som. 

- Tancar portes i finestres. 

 

El mestre de l’aula mantindrà els alumnes en ordre i tranquil·litat i s’assegurarà 

que hi siguin tots. Seguirà les instruccions del/la responsable de planta.  

 

Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la 

nostra aula o despatx, els alumnes aniran en fila india darrera el mestre que farà 

de guia. 

 

Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans 

de transport al centre de recepció que ells determinaran. Farem una evacuació 

ordenada com si hagués sonat l’alarma d’evacuació fins al mitjà de transport 

previst. 

 

El coordinador de planta s’encarrega a més de confinar els seus alumnes en una 

altra aula, ha de comprovar que els alumnes de la seva planta estan confinats a 

les aules i que no queda ningú fora. També ha de comprovar que les portes i 

finestres de les zones comunes de la planta estiguin tancades. 

 

El conserge tanca les portes i les sortides de l’edifici i les finestres de les 

zones comunes. 
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Una vegada els coordinadors de planta hagin informat al coordinador general 

 ( direcció) tornen a les aules a on està el seu grup, de manera que hi haurà dos 

mestres amb dos grups en una mateixa aula. 

 

Es recolliran les possibles incidències del simulacre de confinament en la 

valoració pròpia d´aquest . 

 

QUÈ FAREM QUAN ACABI EL CONFINAMENT? 

Quan ho autoritzi el coordinador general es polsarà el timbre d’alarma i per 

megafonia donarà per acabat el confinament. Tothom seguirà la seva activitat. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


