
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Pilarín Bayés 

 

Benvolgudes famílies,  
 
Aquesta setmana, si el temps ens ho permet, farem el simulacre que realitzem cada curs amb tot 
l’alumnat i el personal del centre. També realitzarem comprovacions de tot el sistema fent sonar 
les alarmes.  
 
Així, us informem d’aquestes actuacions per a què estigueu tranquils si sentiu les alarmes i veieu 
moviment de tots els/les alumnes del centre al poliesportiu juntament amb la participació de la 
Policia Local.  
 
 
Atentament,  
L’Equip Directiu 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 28 de novembre de 2016 
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