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PLA D’EVACUACIÓ DEL CENTRE 
 
● Quan s’activi el Pla d’evacuació del centre sonaran uns senyals acústics que 

indicaran l’inici de l’evacuació. Aquest senyal serà una sirena que sonarà en 2 torns 
d’un minut cadascun, separats per un silenci de 30 segons. Per tant: 

 

 
● Les vies d’evacuació per les quals haurem de sortir dependran de la zona del centre 

a la qual ens trobem. Veure taules: 
 
 
 
 
 
 

  1' SIRENA  30" SILENCI  1' SIRENA  
INICI PLA 

D'EVACUACIÓ 
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PLANTA PRIMERA Porta 
d’evacuació 

Punt de 
trobada Ordre d’evacuació 

Aules de la 21 a la 

28 

Aula dibuix 

Porta sortida 
pati superior 

Pista 
superior 
porteria 

més 
allunyada 

de 
l’edifici 

Els professors que estiguin a les aules de la 
21 a la 28 i aula de dibuix, hauran de guiar als 
seus alumnes cap a la porta d’emergència de 
lateral a la biblioteca a través del passadís 
ample de la planta. 
El professor que estigui a l’aula de dibuix 
revisarà que les aules per on va passant estan 
lliures i controlarà els lavabos que es troben al 
costat de la seva aula. 

Sala de professors 

Lavabos 

Departaments 

Biblioteca 

El professorat que es trobi a la sala de 
professors s’haurà de dirigir, a través del 
passadís estret de la planta, a la porta de 
sortida del pati superior.  
Haurà de comprovar que als departaments, 
lavabos i biblioteca no queda ningú. 

Informàtica 1 

Aula 20 

Laboratoris 

Aula tecnologia 

Porta 
d’emergència 

escales gimnàs 

Pista 
inferior 
porteria 

més 
allunyada 

de 
l’edifici 

El professorat que es trobi en aquestes aules, 
haurà de sortir amb els alumnes i dirigir-se a la 
porta del final del passadís que dona accés a 
les escales exteriors. 
El professor que es trobi a l’aula d’informàtica 
1 comprovarà que les aules del passadís 
estan buides 

 
● Una vegada fora de l’edifici, tot el professorat, juntament amb els alumnes, es 

dirigirà al punt de trobada  
● El professor indicarà als alumnes que es col·loquin en fila, els comptarà, 

comprovant així si hi són tots els que hi havia a l’aula en aquell moment, i ell es 
col·locarà al capdavant de la fila esperant que es faci el recompte per comprovar si 
està tothom. 
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● Vegeu plànols de les aules a l’annex 1 que s’adjunta. 

 

PRIMERA PLANTA 

 
 

 
 

Aula Info 1 

Aula 20 

Laboratoris 

Aula tecnologia 

/Taller serveis 
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PLANTA BAIXA Porta 
d’evacuació 

Punt de 
trobada Ordre d’evacuació 

Aules de la 15 a la 17 

Tallers sanitaris 1 i 2 

Taller Odontologia 

SIEI 

Aula informàtica 2 

Aula d’idiomes 

Porta 
d’emergència 

tallers 
sanitaris/SIEI 

Pista superior 
porteria més 
allunyada de 

l’edifici 

El professorat, conjuntament amb l’alumnat 
s’haurà de dirigir a la porta d’emergència 
situada davant el SIEI. 
El professorat que es trobi a l’aula 15, 
comprovarà que no queda ningú ni a les 
aules ni als lavabos d’aquesta zona de la 
planta. 

Aules 11 - 14 i 19 

Aula de música/PDC 

Despatxos direcció  

Mediació 

Secretaria 

Consergeria  

 

Porta sortida 
a pati 

consergeria 

Pista inferior 
porteria més 
allunyada de 

l’edifici 

El professorat, conjuntament amb l’alumnat 
s’haurà de dirigir a la porta de sortida 
situada al costat de consergeria. 
El professorat que estigui a l’aula 19 o de 
música, comprovarà que a les aules i 
lavabos no queda ningú. 

 
● Una vegada fora de l’edifici, tot el professorat, juntament amb els alumnes, es 

dirigirà al punt de trobada  
● El professor indicarà als alumnes que es col·loquin en fila, els comptarà, 

comprovant així si hi són tots els que hi havia a l’aula en aquell moment, i ell es 
col·locarà al capdavant de la fila esperant que es faci el recompte per comprovar si 
està tothom. 
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● Vegeu plànols de les aules a l’annex 1 que s’adjunta. 
 

ZONA EXTERIOR Porta 
d’evacuació 

Punt de 
trobada Ordre d’evacuació 

Gimnàs Porta 
d’emergència 

GIMNÀS 

Pista 
inferior 
porteria 

més 
allunyada 
de l’edifici 

El professor que es trobi al gimnàs evacuarà 
el mateix a través de les portes d’emergència 
més properes a la pista inferior. 

Cafeteria Porta sortida 
cafeteria 

Pista 
inferior 
porteria 

més 
allunyada 
de l’edifici 

Tota persona que es trobi a la cafeteria haurà 
de sortir  i dirigir-se al punt de trobada 

 
● Una vegada fora de l’edifici, tot el professorat, juntament amb els alumnes, es 

dirigirà al punt de trobada  
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● El professor indicarà als alumnes que es col·loquin en fila, els comptarà, 
comprovant així si hi són tots els que hi havia a l’aula en aquell moment, i ell es 
col·locarà al capdavant de la fila esperant que es faci el recompte per comprovar si 
està tothom. 

 
● Vegeu plànols de les aules a l’annex 1 que s’adjunta. 

 

PLANTA BAIXA I EXTERIOR 

 
 

ÉS RESPONSABILITAT DEL PROFESSORAT                             curs 2019-2020 
 

● El tancament de portes(sense clau)  i finestres  
● Mobilització de l’alumnat de manera correcta i ordenada 
● Recompte d’alumnat una vegada fora de l’edifici i comprovació que hi siguin tots 

Aules 11 – 14 i 19 

Aula de música / 
PDC 

 

Taller sanitari 1 

SIEI 

Aula Info 2 

Taller odonto 

Aula d’idiomes 
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● Controlar al grup per tal que aquest estigui en la disposició i punt correcte per 
facilitar el recompte total de persones. 

 
 
RECORDEU EN CAS D’EVACUACIÓ                                            ___ curs 2019-2020 

1. Si detecteu un incendi aviseu immediatament al telèfon d’emergències.  

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

3. Quan sentiu el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, 
però sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant 
enrere. 

4. 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. 

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


