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AUTOPROTECCIÓ. PLA D’EMERGÈCIA
DETECCCIÓ:
• S’intenta solucionar el problema.
• Si no es pot s’activa l’alarma.
• Si ho detecta un alumne ha de dir-ho al professor/a més proper.
ALARMA:
• Timbre o sirena intermitent.
• Si no hi ha corrent elèctrica, sirena manual intermitent (a la sala de
professors/es)
COMUICACIÓ EMERGÈCIA:
• Professor/a que estiga als despatxos, a la sala de professors, a l'aula de
P.T., a l'aula de Compensatòria o professor/a de A.

• Telèfon

d’Emergència Europeu 112.
EIXIDES D’EMERGÈCIA:
• Planta baixa: Porta Est (banda esquerre), per a C, Biblioteca i Aula de
Música, i porta ord per a PT, PC, B i A.
• Planta Alta: porta Est (banda dreta). Si aquesta està obstruïda, es
concentraran D i E de primària a l’aula E i eixiran a la terrassa quan
estiga preparat el dispositiu de rescat, F , G i H es concentraran a
l’aula H i esperaran el dispositiu de rescat.
ECARREGATS DE PLATA:
• Planta Baixa: qui estiga als despatxos o a l’aula A.
• Planta Alta: professor de H o professor de G, o de F revisar que no
quede ningú i tancar les portes i informar al Director/a
COSERGE:
• Avisa al gimnàs, a la cuina i a infantil i obri l’accés a la pista i les
reixes exteriors.
• Si el conserge no hi és, el substituirà qui estiga als despatxos, a la sala
de professors, a l'aula de PT, a l'aula de Compensatòria.
ORDRE D’EVACUACIÓ:
• Planta baixa: C, Biblioteca i Aula de Música (porta Est). Aula PT,
Aula Compensatòria, B i A (porta Nord)

• Planta Alta: D, E, F, G i H (porta Est).
• El Director, la Cap d'Estudis o la Secretària, espera l’arribada dels
bombers.
• Una vegada al punt de reunió (pista poliesportiva) es passa llista i es
comuniquen les incidències al Cap d’Estudis, que ho comunicarà al
Director.

AUTOPROTECCIÓ
PLA D’EMERGÈCIA MEJADOR
DETECCIÓ:
• S’intenta solucionar el problema.
• Si no es pot, s’activa l’alarma.
• Si ho detecta un alumne, ha de dir-ho a l’educadora més propera.
ALARMA:
• Tocs intermitents de timbre o sirena.
• Si no hi ha corrent elèctrica, sirena manual intermitent.
COMUICACIÓ EMERGÈCIA:
• Educadora que estiga a la Biblioteca o al Menjador

•

Telèfon d’emergència Europeu 112.

EIXIDES D’EMERGÈCIA:
• Els alumnes eixiran, seguint les normes d’evacuació, per la porta més
propera, que no estiga obstruïda.
• Les educadores han de dur les llistes de l’alumnat.
ECARREGATS DE PLATA:
• L’encarregada de les educadores o l’educadora de 5è i 6è revisa tot
l’edifici , tanca les portes i es queda a la porta del centre, esperant els
bombers.

• Els alumnes de 6é col·laboraran en l’evacuació de l’alumnat de cursos
inferiors
• Una vegada al punt de reunió (Pista), es passa llista i es comuniquen
les incidències a la persona que s’ha quedat a la porta.
• El professorat, si és al centre, col·laborarà en l'evacuació de l'alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA INFANTIL 3anys

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Iniciarà l’evacuació de l’alumnat.
2. Comunicació emergència:



Telèfon d’Emergència Europeu 112.

3. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Tancarà les finestres.
Formarà files per eixir.
Obrirà la porta doble.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA INFANTIL 4 anys

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Iniciarà l’evacuació de l’alumnat.

2. Comunicació emergència:



Telèfon d’Emergència Europeu 112.

3. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Tancarà les finestres.
Formarà files per eixir.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.

• Comprovarà que no hi ha cap alumne a l’edifici i tancarà la porta.
• Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
• Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA INFORMÀTICA
1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Iniciarà l’evacuació de l’alumnat.

2. Comunicació emergència:

•

Telèfon d’Emergència Europeu 112.

3. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per esperar el torn d’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.

•
•
•
•

Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne en tot l’edifici i tancarà les portes.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA INFANTIL 5 anys

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Iniciarà l’evacuació de l’alumnat.

2. Comunicació emergència:



Telèfon d’Emergència Europeu 112.

3. Si sona l’alarma d’evacuació:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Tancarà les finestres.
Formarà files per eixir.
Obrirà la porta interior del pati.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA A

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
• Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.

•
•
•
•
•
•
•
•

Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per esperar el torn d’eixida.
Eixirà al passadís i quan haja eixit l’aula B ordenarà l’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Si no ho ha fet ningú, avisarà telefònicament l’ajuda exterior:

Telèfon d’emergència europeu: 112.
• Si no hi ha ningú als despatxos, comprovarà l’evacuació completa de la
planta i tancarà portes i finestres (passadís, serveis,..) i informarà el Director.
• Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
• Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA B

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per esperar el torn d’eixida.
Eixirà al passadís i ordenarà l’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA C

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per eixir.
Eixirà al passadís, obrirà la porta d'evacuació
ordenarà l’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA D

de bat a bat, i

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per eixir.
Eixirà al passadís i ordenarà l’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA E

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per eixir.
Ordenarà l’eixida darrere de D.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA F

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per esperar el torn d’eixida.
Eixirà al passadís i quan haja eixit l’aula E ordenarà l’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA G

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per esperar el torn d’eixida.
Eixirà al passadís i quan haja eixit l’aula F ordenarà l’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Si no hi ha ningú a l’aula H, comprovarà l’evacuació completa de la planta i
tancarà portes i finestres (passadís, serveis,...) i informarà al Director.
• Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
• Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

AULA H

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per esperar el torn d’eixida.
Eixirà al passadís i quan haja eixit l’aula de G ordenarà l’eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Comprovarà l’evacuació completa de la planta i tancarà portes i finestres
(passadís, serveis,..). i informarà al Director.
• Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
• Farà el control de l’alumnat.

AUTOPROTECCIÓ

Aules Auxiliars
(Informàtica, P.T., Biblioteca, Compensatòria, Música)

1. Si es detecta una emergència:
• Intentarà solucionar-la.
• Farà sonar l’alarma.

2. Si sona l’alarma d’evacuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicarà als alumnes que es preparen per a l’evacuació.
Observarà que no arrepleguen cap objecte personal.
Ordenarà que es tanquen les finestres.
Formarà files per esperar el torn d’eixida.
Eixirà al passadís i ordenarà l’eixida per ordre de proximitat a l'eixida.
Agafarà un llistat d’alumnes.
Desconnectarà els llums.
Comprovarà que no hi ha cap alumne i tancarà la porta.
Es dirigirà al lloc de concentració (pista poliesportiva).
Farà el control de l’alumnat.

• Si no hi ha ningú als despatxos, el professor/a que estiga a PT o PC avisarà
telefònicament l’ajuda exterior (Bombers, Creu Roja, Policia Local, Guàrdia
Civil).
• Telèfon d’emergència europeu: 112

