
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut d’Educació Secundària  
Molí de la Vila 

 
 

INSTRUCCIONS D’EVACUACIÓ A L’INSTITUT 
Quan soni l’alarma de forma continuada (    ) 

1.   Els alumnes han d’anar a la seva aula si són fora d’aquesta. 

2. Si són en una planta que no és la seva, els alumnes aniran a l’aula, despatx o recinte 

ocupat més proper i s’incorporaran a un grup. En arribar al punt de concentració, han de 

cercar la classe on estaven. 

3. Els alumnes han de deixar els objectes personals, tancar les finestres, desconnectar els 

ordinadors portàtils de la xarxa elèctrica i evacuar l’aula amb tranquil·litat. Si és hivern, 

només es permetrà agafar l’abric de l’aula. I no es podrà agafar res dels armariets. 

4. Hauran de posar-se en fila. El primer alumne serà el delegat de curs (si hi és).  El delegat 

sortirà de l’aula, seguint l’ordre de sortida assignat a cada aula, seguirà el trajecte estipulat 

al croquis existent a l’aula. Sempre els alumnes passaran pel costat de la paret. El 

professor clourà la fila i tancarà l’aula amb clau. 

5. No cal tenir excessiva pressa; altrament es pot produir acumulació d’alumnat. 

6. Molt de compte amb les empentes, especialment a les escales. 

7. Un cop al punt de concentració (pati) cada aula té un lloc assignat (veure croquis de 

l’aula). Cal que la totalitat de l’aula hi vagi. 

8. Un cop tots els alumnes estiguin al lloc de concentració assignat al plànol, el professor/a 

tornarà a comptar els alumnes i comunicarà al director/a si s’ha evacuat la totalitat de 

l’alumnat de l’aula. S’estaran en aquest punt fins que algú de l’equip directiu autoritzi 

l’entrada o sortida al centre. 

9. Si hi ha discapacitats al centre no poden fer ús de l’ascensor. Aquests, ajudats per 

companys que estiguin a prop sortiran els últims. 

INSTRUCCIONS DE CONFINAMENT  A L’IES 
 

Quan soni l’alarma amb una intensitat oscil·latòria (    ) ) 

0. Entreu al centre si sou fora. 

1. Els alumnes aniran a la seva aula si són fora d’aquesta. 

2. Ens hem de confinar a les aules o als espais més resguardats de l’exterior (si pot ser que no 

tinguin finestres). 

3. Tancar les finestres i portes. 

4. No sortir de l’aula fins que ens ho diguin les autoritats.   


