INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER AL PROFESSORAT AMB ALUMNES AL SEU
CÀRREC EN EL MOMENT DE L’AVÍS D’EVACUACIÓ
1. Cada professor s'ha de responsabilitzar de controlar els moviments dels alumnes a càrrec seu en el
moment de l’emergència, d'acord amb el Pla d'evacuació.
2. 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 d'ordenar als alumnes que recullin els seus objectes personals i els col·loquin de forma segura i
que no entorpeixin o obstaculitzin les vies d’evacuació.
 Ha de recordar als alumnes que no poden endur-se’n els seus objectes personals.
 Ha de verificar que cap alumne no s'endugui els seus objectes personals, ni motxilles ni
entrepans... per tal d’evitar obstacles i demores.
 Ha d'ajudar a evacuar o encarregar a algun alumne que acompanyi a aquells alumnes amb
discapacitat.
 Ha d’ajudar o demanar ajuda als EQUIPS D’ALARMA I EVACUACIÓ o de PRIMERS AUXILIS quan
tingui alumnes amb dificultats de mobilitat o en qualsevol cas que ho necessiten.
3. Per fer els punts anteriors, cal designar els alumnes més responsables i assignar-los funcions concretes.
Amb això es persegueix la participació dels alumnes en l'exercici.
4. 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.
5. Quan s'abandoni l'aula, cal comprovar que queda buida i amb les portes tancades (sense clau). Així
mateix, s'ha de comprovar que no queden alumnes als lavabos o locals annexos (biblioteques, etc).
6. Quan arribi a les escales, cal obeir les ordres i l’organització del EQUIPS D’ALARMA I EVACUACIÓ que
coordinaran el desallotjament de manera que primer sortiran els de la planta baixa, després els de la
primera planta i, finalment, els de la segona planta. S’ha d’obeir l’ordre en què ens faran baixar per les
escales amb paciència, mantenint la calma i atents en tot moment a les ordres de desallotjament de
l’EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ.
7. Si durant el recorregut d'evacuació es troba alguna porta bloquejada o inaccessible, ha de cercar una
alternativa segura per guiar els alumnes del seu grup cap a l'exterior fins al PUNT DE REUNIÓ o
TROBADA (pista d’atletisme).
8. Per a l'evacuació ordenada, s'han de seguir els criteris següents:
 En l’evacuació s’han d’allunyar de la font d’emergència al màxim.
 S'ha d'evacuar en primer lloc la planta baixa de l'edifici.
 Simultàniament, les plantes superiors s'han de mobilitzar cap a les escales, però sense descendir a les
plantes inferiors fins que no s'hagin desallotjat i ho indiqui l’EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ present.
 El desallotjament de cada planta s'ha de fer per grups. La seqüència la imposarà l’EQUIP D’ALARMA I
EVACUACIÓ: en primer lloc, s'han d'evacuar els més pròxims a les escales ordenadament, de manera
que no es mesclin els grups.
 Després de desallotjar la planta baixa, s’evacuarà la primera planta i finalment la segona de forma
organitzada i atenent l’ordre marcat per l’EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ.
 Una vegada baix, tothom ha de dirigir-se de forma ordenada i agrupada al PUNT DE REUNIÓ o
TROBADA (Pista d’atletisme)
9. Tenint en compte la tendència instintiva dels alumnes a dirigir-se cap a les sortides i escales que usen
habitualment, i que poden no ser les més convenients, ha de ser el professor l'únic responsable de conduir
els alumnes per les rutes establertes.

10. El personal ha de procurar no incórrer en comportaments que denotin precipitació o nerviosisme, ja que es
podrien transmetre als alumnes, amb les conseqüències negatives que això comportaria.

11. 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.
12. El CAP D’EMERGÈNCIA, en el cas de no haver cap absència en el PUNT de REUNIÓ, podrà indicar la
FINALITZACIÓ DE L’EVACUACIÓ.
13. Una vegada finalitzat l'exercici, l'EQUIP D’INTERVENCIÓ ha d'inspeccionar el centre a fi de detectar
possibles anomalies o desperfectes que s'hi hagin pogut produir.
14. Esperar que el CAP D’EMERGÈNCIA indiqui quan es pot tornar a ocupar el centre.

NO ARRISQUEU LA VOSTRA INTEGRITAT FÍSICA EN CAP CAS

