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TOTS ELS PROFESSORS 
 

➢ Es passarà llista a primera hora del matí o a cada canvi de classe. La llista de faltes 
ha de quedar registrada. 

➢ Cada professor es responsabilitzarà de controlar els moviments dels alumnes a càrrec 
seu, d’acord amb el pla d’autoprotecció, i les instruccions donades pel cap 
d’emergències i dels membres dels equips d’emergència. 

➢ En el moment d'escoltar l'avís d'evacuació (SENYAL D’ALARMA), cada professor ha 
de preparar l'evacuació de la manera següent: 
▪ Mai ha d’iniciar l’evacuació abans del SENYAL D’ALARMA (timbre,sirena o veu). 

▪ Ha de comprovar que totes les finestres de l'aula estan tancades (en cas de 
perill d’incendi). 

▪ Ha de fer el recompte d'alumnes i endur-se'n la llista. 

▪ Ha de recordar als alumnes que no poden endur-se’n els seus objectes 
personals. 

➢ Cada professor organitzarà l’estratègia del seu grup designant als alumnes més 
responsables per realitzar les funcions de tancar finestres, comptar i anotar el 
nombre d’alumnes assistents a classe a la pissarra, apagar els llums, controlar que 
no duguin objectes personals, tancar portes de l’aula (mai amb clau). 

➢ En el moment d'escoltar l'ordre d'evacuació, cada professor s'ha de dirigir amb els 
alumnes a càrrec seu cap a les SORTIDES D’EMERGÈNCIA que li pertoquin seguint 
les rutes d'evacuació establertes i penjades dins cada aula fins al PUNT DE 
TROBADA. 

➢ Quan s’han desallotjat tots els alumnes, cada professor comprovarà que les aules i 
recintes que té assignats queden buits, deixant les portes i finestres tancades i 
comprovant que cap alumne quedi en els lavabos i locals annexos. 

➢ En el moment d'arribar al PUNT DE REUNIÓ o TROBADA, els alumnes han de 
romandre concentrats en grups. El professor ha de fer un recompte final i ha de 
cercar el CAP D’EMERGÈNCIA per comunicar-li les absències. 

 


