
2. PLA D’EVACUACIÓ DEL CENTRE I DE PREVENCIÓ DE RISCOS

2.1.-  Consideracions generals

La senyal d’alarma o avís d’evacuació que es fa efectiu quan el timbre habitual sona 
intermitentment indica a totes les persones del centre que han de dirigir-se cap el punt 
de reunió: el camp de futbet del pati. El cap d’emergència és el responsable de donar 
l’ordre d’evacuació i de fer el recompte final.

Durant  el  curs  es  durà  a  terme  un  simulacre  d’evacuació  per  entrenar  al  personal 
habitual del centre i a qualsevol altre que es trobi en el seu recinte. Amb antelació, el 
tutor treballarà amb els alumnes les instruccions a seguir definides mes avall.

La junta directiva informarà al responsable de qualsevol altre activitat (EOI, escola de 
mallorquí,  activitats  extraescolars,...)  que  es  realitzi  en  el  centre  del  compliment 
d’aquest pla d’evacuació i de prevenció de riscos. Si s’escau, quest s’haurà de modificar 
i adaptar a la tipologia de l’activitat. 

2.3- Instruccions per als alumnes

1.- Els alumnes de cada grup seguiran les indicacions del seu professor sense seguir 
iniciatives pròpies.

2.-  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.

3.- En el moment d’escoltar l’avís d’evacuació, els alumnes han de seguir el següent 
protocol:

 Recollir i ordenar els seus efectes personals per tal de no entorpir l’evacuació.
 No endur-se’n els objectes personals en l’evacuació,  a fi  d’evitar obstacles i 

demores.
 Els alumnes que es trobin als lavabos, bar o a la biblioteca es dirigiran cap el 

camp de futbet per incorporar-se amb tota rapidesa al seu grup.

4.- Els alumnes iniciaran l’evacuació quan el professor ho indiqui i es dirigiran cap el 
punt de reunió seguint la ruta establerta.

5.- El desallotjament dels edificis es fa per plantes i per grups. En primer lloc, s’han 
d’evacuar  els  grups  més  pròxims  a  les  escales  i  en  seqüència  ordenada.  La  planta 
superior s’evacuarà quan s’hagi evacuat la planta inferior.

6.- Comportaments a seguir:

 Els  moviments  s’han  de  fer  de  pressa,  però  sense  córrer,  ni  atropellar  o 
empènyer als altres.

 No s’ha d’aturar cap alumne al costat de les portes de sortida.
 L’exercici s’ha de fer en silenci i prestant atenció a les indicacions del professor.



 S’ha d’actuar amb sentit de l’ordre i ajuda mútua,  per evitar atropellaments i 
lesions, i ajudar als qui tinguin dificultats, sofreixin caigudes o tenguin alguna 
discapacitat.

 S’ha de respectar el mobiliari i l’equipament escolar.
 En el cas que algun objecte obstrueixi les vies d’evacuació i dificulti la sortida, 

els alumnes l’han d’apartar, si es possible, de manera que no provoqui caigudes 
de les persones.

 En cap cas els alumnes han de tornar enrere.

7.- Una vegada en zona segura, els alumnes han de romandre agrupats per classes per 
facilitar el recompte i control al respectiu professor.


