INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER ALS ALUMNES
1. Si algun alumne detecta un possible cas d’emergència (foc, fuita de gas, explosió,
esfondrament...) ha de dirigir-se al CENTRE DE CONTROL (consergeria) i comunicar-ho.
2. Cada grup d'alumnes ha d'actuar sempre d'acord amb les indicacions del seu professor; no s'han
de seguir en cap cas iniciatives pròpies.
3. Els alumnes als quals el professor hagi encomanat funcions concretes s'han de responsabilitzar
de complir-les i de col·laborar amb el professor a mantenir l'ordre del grup.
4. En el moment d'escoltar l'avís d'evacuació, els alumnes han de preparar l'evacuació de la
manera següent:
 Recollir els seus efectes personals i deixar-los de forma que no entorpeixin o obstrueixin el
pas en l'evacuació.
 No s'han d'endur els objectes personals, ni entrepans ni motxilles en l'evacuació, a fi
d'evitar obstacles i demores.
 Els alumnes que en sonar l'avís es trobin als lavabos o en altres locals annexos de la mateixa
planta s'han d'incorporar amb tota rapidesa al seu grup. En el cas que es trobi en una
planta diferent a la de la seva aula, s’incorporarà a l’aula més pròxima que es trobi en
moviment de sortida comunicant-ho al professor del grup on s’incorpori.
5. En el moment d'escoltar l'ordre d'evacuació (SENYAL D’ALARMA), i seguint les indicacions del
seu professor, els alumnes han d'iniciar l'evacuació:
 Els moviments s'han de fer de pressa, amb agilitat i decisió, però sense córrer, sense cridar,
ni atropellar o empènyer els altres.
 Mai anticipar-se a fer l’evacuació al SENYAL D’ALARMA: fins que no soni el timbre, sirena o
hi hagi un avís verbal per a començar a desallotjar l’aula no es pot iniciar l’evacuació.
 No s'ha d'aturar cap alumne al costat de les portes de sortida per tal de no obstaculitzar.
 L'exercici s'ha de fer en silenci i prestant atenció a les indicacions del professor.
 S'ha
d'actuar amb sentit de l'orde i ajuda mútua, per evitar atropellaments i
lesions, i ajudar els qui tinguin dificultats, sofreixin caigudes o tenguin alguna discapacitat.
 S'ha de respectar el mobiliari i l'equipament escolar.
 En el cas que en les vies d'evacuació hi hagi algun obstacle que dificulti la sortida, els
alumnes l'han d'apartar, si és possible, de manera que no provoqui caigudes de les persones.
 Els alumnes no han de tornar enrere en l'evacuació en cap cas: ni per recollir efectes
personals ni motxilles ni anar a cercar germans, amics...
6. Una vegada en zona segura, els alumnes han de romandre agrupats sense mesclar-se amb
altres grups per facilitar al professor que els recompti i els controli.
7. Han d'esperar l'ordre del professor de reprendre l'activitat normal. Després de l’ordre han de
tornar igualment de forma ordenada i silenciosa a les seves respectives aules o llocs.

NO ARRISQUEU LA VOSTRA INTEGRITAT FÍSICA EN CAP CAS

