
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D'EMERGÈNCIA DEL CENTRE 
 

� EVACUACIÓ 
 

S’inicia l’EVACUACIÓ en sonar una SIRENA CONTINUADA fent ús de les escales següents: 

Escala 1 � Nou de Valldaura  Escala 2   �  Vestíbul - secretaria 
Escala 3 � Recepció   Escala 4   �  Comunitat 

 
� Evacuació de l'escola: 

• pel c/ Dos de maig:  Planta -1 (gimnàs), Planta baixa i procedents de l'escala 1 

• pel c/ Nou de Valldaura: Procedents de l'escala 2 

• pel c/ Bruc:   Procedents de les escales 3 i 4 
 

ESCALA 1 
• P4 i P5 - 4t B - 5è i 6è d’EP - 1r i 2n d’ESO 
• tots els qui en el moment de l’evacuació es trobin a: 

sala de mestres 1r pis, aula 9 i música extraescolar 

ESCALA 2 

• 1r i 2n d’EP - 3r i 4t d’EP - 4t d’ESO 
• tots els qui en el moment de l’evacuació es trobin a: 

laboratori de ciències, aula 5, biblioteca, sala de mestres 2n pis, 
Audiovisuals, laboratori de física i química i aula 15 

ESCALA 3 

• 3r d’ESO - 1r i 2n de Btx. 
• tots els qui en el moment de l’evacuació es trobin a l’edifici del c/ Bruc 

saló, aules 6, 7, 8, 10, sala d’estudi, pastoral, aules d’informàtica, taller de tecnologia, 
tallers, aula de música, aula d’acollida 

ESCALA 4 • tots els qui en el moment de l’evacuació es trobin als baixos de l’edifici del c/ Bruc 
• si es troba una altra escala bloquejada 

 
� Responsables de l’evacuació: 

 

AULES 
• Cada professor/a és responsable del grup que té al seu càrrec en aquell moment. 

• Els professors que no tenen alumnes aniran a ajudar a les classes de P2 i P3 

PLANTES 
• A les plantes 1a, 2a i 3a, els professors dels grups A evacuen els dos grups. 

• Els professors dels grups B controlen la planta (a la 4a planta, els professors de cada classe) 

PATIS 
MIGDIA • Les vigilants del pati obren les portes de les escales i del carrer. 

SORTIDES 
• c/ Bruc   �  Carme / Araceli    (recepció-secretaria) 

• c/ Nou de Valldaura    �  Montse / Araceli   (administració-secretaria) 

• c/ Dos de Maig           �  Francesc / Anna   (manteniment i servei) 

 
� A la cruïlla c/Dos de maig-c/Ramon Llull: Francesc 
� Al tram del c/Ramon Llull que segueix al c/Dos de Maig: alumnes, professors i PAS 
� En aquella part del carrer: ESO i Btx. 
� A la Plaça Vuit de març (parc Pirelli): Ed. Infantil i Primària 

 

� CONFINAMENT 
 

S’inicia el CONFINAMENT en sonar una SIRENA INTERMITENT. 

Cada professor/a és responsable del grup que té al seu càrrec en aquell moment. 

Tothom ha de romandre a l’aula on es trobi fins a nou avís, tancant portes, finestres i persianes. 
Si hom es troba al pati caldria anar cap al menjador 

Última actualització: 27 de maig de 2013 


