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En el cas que soni l’alarma d’evacuació (so continu ) 
 
Si sou a l’aula heu de:  

� Tranquil·litzar els alumnes i recordar ràpidament les instruccions a seguir abans de deixar-los 
sortir de l'aula (les instruccions estan penjades a la porta). 

� Mirar des de la porta de la nostra aula les portes de les aules contigües per detectar si tenen 
responsable d’evacuació o si no hi ha ningú. 

� Fer que els alumnes es col·loquin ordenadament en fila índia sense obrir la porta de l’aula. El 
professor la obrirà i deixarà sortir els alumnes d’un en un i esperarà que hagin sortit tots. 

� Recordar al primer alumne que surti de l'aula quin grup ha de seguir i quina sortida de l'edifici 
correspon (als plànols penjats a la porta està marcat l’ordre de desallotjament).  

� Comptar els alumnes a mesura que vagin sortint de l'aula i tornar a recomptar-los un cop 
siguin al punt de concentració. 

� Comprovar que les finestres de l'aula queden tancades (l’alumne situat més a prop d’una 
finestra l’ha de tancar abans de sortir).  

� Tancar la porta de l'aula (sense clau) un cop hagi sortit tothom i col·locar-vos darrera els 
vostres alumnes, controlant que facin una evacuació ordenada i en silenci.  

� Informar de qualsevol incidència al professor encarregat un cop arribats al punt de 
concentració. 

 
Si us trobeu a una de les aules més allunyades a le s sortides de planta* sou a una aula 
escombra i haureu de: 
 
� Vigilar que no hagi quedat ningú als lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc de l’ala de 

l'edifici que esteu evacuant (fins arribar a l’escala, si sou a P1 o P2, o a la porta de sortida, si 
sou a PB).  

� Tancar les portes de les aules que heu detectat que estan desocupades i de les que trobeu al 
vostre pas, tancant prèviament les finestres que hagin quedat obertes. 

� Avisar els grups de l'ala o la planta que desallotgin després de vosaltres (especialment 
important per al professor escombra de l’ala 2 de P1). 

 
* Les aules escombra estan indicades als plànols que hi ha a les portes de les aules (són les 
aules 8, secretaria, tecnologia, biblioteca, 19, 14, 23 i 27). Si una d’aquestes es troba 
desocupada, un professor/a que es trobi a prop i ho detecti se n’ha de fer responsable. 
 
Especialment important per a una correcta evacuació : 

Seguiu l’ordre de desallotjament establert, indicat als plànols que hi ha penjats a les portes de les 
aules. 
En tots els casos l’ala 2 (banda Sala de Professorat) ha d’esperar que desallotgi l’ala 1 (banda 
Biblioteca). 
 
Si sou a Planta Segona: 

Els primers a baixar per l’escala seran els de l’ala 1 (banda aules de 4t d’ESO). L’ala 2 (banda 
aules de dibuix) esperarà, sense obstaculitzar, el total desallotjament de l’ala 1. 
Ala 1: No comenceu a baixar per l’escala fins que el professor escombra de la planta inferior no 
ho indiqui. 
 



  
  

Sortida a l’exterior:  per la sortida principal (porta just enfront de l’escala). 
 
Si sou a Planta Primera: 

Els primers a baixar per l’escala seran l’ala 1 (banda aules de 2n d’ESO). L’ala 2 (banda aules de 
3er d’ESO) esperarà sense obstaculitzar el total desallotjament de l’ala 1. 
Ala 1: Baixeu per l’escala directament. No heu d’esperar que ningú us avisi. 
Professor escombra de l’ala 2: ha d’avisar a planta segona quan la primera estigui totalment 
desallotjada. 
 
Sortida a l’exterior:  pel pati. Sortiu al carrer per la porta gran; estarà oberta. 
Pareu especial atenció quan arribeu al vestíbul, ja que alhora s’estarà evacuant tota la planta 
baixa cap a la sortida principal. No barregeu els grups ni alentiu la marxa. 
 
Si sou a Planta Baixa 

Sortiu a l’exterior per la sortida principal, per la porta que us queda a la banda de la vostra ala. 
Pareu especial atenció quan arribeu al vestíbul, ja que desallotjaran alhora les ales 1 i 2, així com 
la planta primera. 
No barregeu els grups ni alentiu la marxa. 
Si sou a la zona del gimnàs, sortiu directament al pati. 
Si sou a la zona de l’aula de volum, sortiu al pati per la nova porta d’emergència. 
Des del pati, sortiu al carrer per la porta gran; estarà oberta. 
 
Un cop fora de l’edifici 

L’evacuació no acaba un cop traspassades les portes de sortida de l'edifici. Continueu amb ordre i 
en silenci fins a la Plaça de la Cultura (biblioteca). Ens concentrarem allà. 
 
Un cop arribats al punt de concentració disposeu-vos ordenadament per grups i torneu a 
recomptar els vostres alumnes per comprovar que no falta ningú. 
Manteniu els grups ordenats fins que arribi l’avís de final de l’emergència. 
En cas que hagués qualsevol incidència no abandoneu els vostres alumnes, espereu el professor 
encarregat i comuniqueu-la. 
 
 
Si sou de guàrdia en el moment de l’emergència us h eu d'encarregar de:  

� Ajudar els conserges a: activar l'alarma, trucar els bombers, obrir les portes i desconnectar les 
instal·lacions. 
Parleu amb els conserges abans que us pugueu trobar en aquesta desagradable situació. Ells 
us explicaran on són: les claus, les falques de les portes i l’interruptor d’alarma, així com el 
protocol a  
seguir en cas d’emergència. 

� Localitzar ràpidament el coordinador general (el director o el seu substitut) i fer-se càrrec de  
l’evacuació dels seus alumnes en cas necessari.  

� Responsabilitzar-vos dels primers auxilis en cas necessari. 

� Un cop arribats al punt de concentració, anotar totes les possibles incidències, fer 
d'intermediaris entre el coordinador general i la resta de professors. 

 
Si esteu desocupats en el moment de l’emergència:  

Els professors de guàrdia no poden assumir totes les tasques que se'ls ha encomanat. No actueu 
pel vostre  
compte, oferiu-los el vostre ajut (a la sala de professors o al vestíbul) sense destorbar l’evacuació. 

En el cas que totes les tasques estiguin cobertes, aneu al punt de concentració, respectant l’ordre 
de desallotjament establert i espereu el final de l’emergència. 



  
  

 
Actuació en cas de confinament 
 
Un cop donat l’avís, sonarà l’alarma. 
Recordeu el seu so: so discontinu  
Només es pot activar per ordre expressa del coordinador general d’emergència des de l’interior de 
consergeria. 
 
 
Si en el moment de l’emergència sou amb alumnes: 

� Tanqueu les finestres de l’aula.  
� Fer entrar els alumnes a l’aula i recompteu-los.  
� Espereu instruccions. No sortiu ni deixeu sortir a ningú fins que un donin l’ordre corresponent. 
� Si heu de traslladar-vos a un espai més protegit, actueu com en cas d’evacuació. 
 
 
Si en el moment de l’emergència sou de guàrdia: 

Els professors que us trobeu de guàrdia en el moment de l’emergència us heu d'encarregar de:  
 
Localitzar ràpidament el coordinador general si reb eu avís d’emergència  
En aquest cas, heu de localitzar ràpidament el coordinador general: comproveu on es troba la 
directora en aquest moment consultant el seu horari. Si no hi és al centre, recordeu que els seus 
substituts són, en aquest ordre: el cap d'estudis, el secretari o el coordinador pedagògic. Si el 
coordinador general es troba a un aula, un de vosaltres es farà càrrec dels seus alumnes fins al 
final de l’emergència. 
 
Assumir les tasques dels conserges en cas necessari   
Si els conserges no es troben disponibles, haureu d'assumir les seves tasques:  
- Activar l'alarma.  
- Fer entrar als alumnes que siguin a fora i tancar les portes exteriors de l'edifici. 
 
Responsabilitzar-vos dels primers auxilis  
Un de vosaltres s'ha de responsabilitzar d'atendre les possibles persones ferides:  
- Atenent-les i avaluant les lesions que tinguin.  
- Coordinant el seu trasllat fins als espais més protegits, en cas necessari.  
- Trucant ambulàncies o centres sanitaris (telèfon d’emergències: 112) 
- Acompanyant-les al centre sanitari si cal (Residència o CAP Bellvitge) 
 
Fer d'intermediaris entre el coordinador general i els coordinadors de planta  
Ha d'haver un professor a cada planta (dos a planta baixa: un per cada ala) que facin les 
següents funcions: 
- Comprovar que tots els alumnes de la planta estan confinats a les aules. 
- Vigilar que totes les portes i finestres estiguin tancades.  
- Traspassar la informació del coordinador general a la resta de professors: necessitat de 

confinament a  
     un espai més protegit o final de l’emergència.  
Aquesta tasca la heu d’encomanar a professors desocupats. Coordineu-los. 
 
Si en el moment de l’emergència esteu desocupats 

Oferiu-vos als professors de guàrdia. No actueu pel vostre compte. 
Podeu ser necessaris per realitzar tasques de coordinadors de planta. 
 
 
 
 



  
  

 
COORDINADOR GENERAL 
 
� El director/a del centre és el coordinador general d'emergència. Se'l pot trobar al despatx de 

direcció o si té classe a la sortida del centre, fins on haurà conduït els seus alumnes .En cas 
no trobar-se al centre en el moment de l’emergència, serà substituït (en aquest ordre): 

� pel cap d'estudis 

� per la secretària 

� pel coordinador pedagògic. 

 
Tasques del coordinador general:  
 
� Valorarà la gravetat de l'emergència.  

� Serà informat de qualsevol incidència pel professor encarregat d’aquesta tasca.  

� Rebrà i es comunicarà amb les ajudes externes.  

� Atendrà les trucades dels pares, avisarà les famílies de les persones afectades i els mantindrà  

informats.  

� Ordenarà el final de l'emergència (o simulacre, si és el cas). 
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