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1. Normes d'actuació 
 

En sentir el senyal d'alarma... 
 

1. El senyal d'alarma consistirà en tres pitades curtes del timbre i una de llarga. ● ● ●                 
▬. (En cas que el sistema no funcionés, es donaria el senyal d'alarma amb una sirena                
manual) 

2. Tot el professorat que estigui impartint classes, sense crear alarma en els alumnes i              
amb serenitat, els avisaran que han d'abandonar l'edifici. 

3. El professorat tancarà les finestres mentre els alumnes es col·loquen en filera.            
Seguidament es dirigirà a la porta i en farà sortir els alumnes quan li toqui el torn a la                   
classe. 

4. El professorat sempre serà el darrer en sortir, procurant que no quedi ningú endarrerit,              
tancant la porta i apagant els llums. A ed. Infantil cal que la mestra vagi davant i que les                   
de suport i especialistes que es trobin per allà ajudin i es posin darrera la filera. 

5. El punt de trobada tant per a infantil com per a primària serà la pista de bàsquet al pati                   
de primària. Es col·locaran per fileres començant els més petits devora la cistella del              
pavelló i successivament els més grans fins a arribar a l'altra cistella mirant cap a la                
pista de futbol. 

6. En cap cas s'ha d'atrevessar una zona amb fum. Si no hi ha cap altra ruta d'evacuació                 
val més quedar dins l'aula amb la porta ben tancada. 

 
   2. Evacuació 

 
Edifici de Primària 

 
● Planta superior 
 

Passadís de 6è 
 

El tutor/a o especialista de 6è C tancades les finestres i llums, obrirà la porta que dóna                 
accés a l'escala d'emergència (estarà oberta). Si no hi estàs, s'obri amb la clau mestra o                
bé llevant els passadors del terra i de dalt. 
Ordre de baixada: Alumnes i mestres que es trobin a l'aula de 6è C, després 6è B i                  
finalment 6è A. (6è C – 6è B - 6è A). 
El professor de 6è A serà el darrer que baixarà i tancarà la porta d'emergències. 
Una vegada a baix es dirigiran cap a la pista de bàsquet. 

 
 

Passadís de 5è 
 

El tutor/a o especialista de 5è B, tancades les finestres i llums, obrirà la porta que dóna                 
accés a l'escala d'emergència (estarà oberta). Si no hi estàs, s'obri amb la clau mestra o                
bé llevant els passadors del terra i de dalt. 
Ordre de baixada: Alumnes i mestres que es trobin a les aules de reforç. Després 5è B i                  
finalment 5è A. (reforç – 5è B - 5è A). 
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El professor de 5è A serà el darrer que baixarà i tancarà la porta d'emergències. 
Una vegada a baix es dirigiran cap a la pista de bàsquet. 

 
Passadís de 4t 

 
El tutor/a o especialista de 4t A, tancades les finestres, llums i porta, dirigirà els alumnes                
cap a l'escala i sortiran per la porta d'emergència 15 (davant consergeria al hall)              
directament cap a l'exterior i cap a la pista de bàsquet. 
Ordre de baixada: Alumnes i mestres que es trobin a 4t A. Després mestres i alumnes                
que estan a l'aula de reforç i finalment 4t B. (4t A – reforç - 4t B). 
Una vegada a baix es dirigiran cap a la pista de bàsquet. 

 
● Planta inferior 

 
Els cursos de 1r, 2n i 3r sortiran cap al pati per les portes respectives dels seus                 
passadissos. 
Sortiran primer els grups B i en segon lloc els grups A. 
Els alumnes de 1r, 2n i 3r es dirigiran cap a la pista de bàsquet. 
La sala de mestres i la de 3r A evacua per la porta d'emergències 13 i es dirigiran cap a                    
la pista de bàsquet. Sempre pensam a tancar finestres, llums i portes. 
L'aula de 2n C i la de 4t C també evacuen per la porta d'emergències 15. Si es topen                   
amb els de 4t els han de deixar passar. 
Sala d’aïllament i 5è C, una vegada tancades les finestres, llums i portes evacuen pel               
passadís de 2n. Sempre darrera dels alumnes de 2n A. 

 
Gimnàs i aules prefabricades 

 
El mestre que estigui al gimnàs i/o a les aules prefabricades, dirigirà els seus alumnes               
directament cap a la pista de bàsquet tancant finestres llums i portes. 

 
Edifici d'Infantil 

 
Aules noves (menjador) 

 
1r A i 1r C evacuarà per la porta d’emergència de l’aula cap a l’exterior i cap al camí                   
encimentat de la zona de l'arener i caseta direcció cap a zona de tobogans. Una vegada                
allà es dirigiran per la rampeta cap al pati de primària i cap al lloc de trobada que és la                    
pista de bàsquet. 
5 anys B (teatret) evacuarà per la porta d’emergència 8 cap al camí encimentat de la                
zona de l'arener i caseta direcció cap a zona de tobogans. Una vegada allà es dirigiran                
per la rampeta cap al pati de primària i cap al lloc de trobada que és la pista de bàsquet. 
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Resta d'aules 
 

La resta de classes sortiran pels seus respectius patiets verds cap al camí encimentat              
de la zona de l'arener i caseta direcció cap a zona de tobogans. Han de seguir cap a                  
zona que separa els patis d'infantil i primària. Una vegada allà es dirigiran per la               
rampeta cap al pati de primària i cap al lloc de trobada que és la pista de bàsquet. Les                   
mestres + 1 ajudaran a fer l'evacuació. 

 
Menjador 

 
Els mestres que estiguin al menjador han d'evacuar per l’aula de 1r C i seguir la ruta                 
d’evacuació d’aquesta aula. 

 
Alumnes als banys 

 
Els alumnes que es trobin al bany s'han d'incorporar a les fileres que estiguin sortint per                
aquest passadís. Al lloc de trobada es juntaran amb el seu grup. 
 

● Alumnes amb mobilitat reduïda 
 

En cas que hi hagi qualque alumne amb mobilitat reduïda se n'ha de fer càrrec el tutor o                  
bé l'ATE en cas que hi sigui. El tutor farà sortir els seus alumnes amb algun mestre del                  
seu passadís. L’alumnat amb mobilitat reduïda seran els darrers en sortir per no             
bloquejar l'evacuació de la resta i acompanyats evacuaran per la sortida més propera. 

 
 

3 Notificació 
 

Tots els mestres, en ser al punt de trobada, s'han d'assegurar que tots els alumnes               
estiguin amb ells. Seguidament han de comunicar la situació i incidències al director del              
centre. Conclòs el simulacre el director emplena i envia a Conselleria una avaluació             
amb incidències, temps d’evacuació…, per això hi haurà una revisió d’aules i es tendrà              
en compte si tothom ha seguit les indicacions marcades en aquest manual.  
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