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OBJECTIUS: 
 

 Evacuar i/o confinar el centre amb odre i utilitzant el temps mínim. 
 Conèixer les actuacions correctes que han de seguir tot el personal i 

l’alumnat davant d’una emergència. 
 Convertir als mestres en el principal element que asseguri la correcta 

aplicació d’aquest pla davant de qualsevol emergència que es 
presenti al centre. 

 Sensibilitzar als alumnes que en els moments difícils, l’ordre és 
garantia de seguretat. 

 
ACCIONS A SEGUIR: 

 

CONSERGE: 
 

 Tindrà els números d’emergència en lloc ben visible. 
 Avisarà a les entitats corresponents (en cas que no estigui la directora). 
 Obrirà les portes de l’edifici principal. 
 Tocarà la sirena el senyal d’alarma corresponent a l’emergència. 
 Tancarà la clau del corrent elèctric i gas. 
 Obrirà si és necessari la porta de les pistes que dona accés a l’exterior. 
 Vigilarà la porta principal de sortida. 
 L’equip directiu i algun mestre ha de saber on són les claus (del corrent 

elèctric i gas). Si hi ha algú de l’equip directiu que està a direcció, donarà 
suport al conserge. 
 

DIRECCIÓ: 
 

 Tindrà els números d’emergència en lloc ben visible. 
 Avisarà a les entitats corresponents. 
 Vigilarà les sortides de l’edifici principal. 
 En cas de simulacre, controlarà el temps d’evacuació de l’Edifici 

Principal. 
 Revisarà i donarà el vist-i-plau al pla d’emergència del centre. 
 Revisarà, signarà i enviarà els documents prescriptius dels simulacres 

realitzats. 
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COORDINADORA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL): 
 

 Serà el cap d’emergència. 
 Deixarà el seu grup al company més proper, comunicant-li el nombre 

d’alumnes. 
 S’encarregarà de supervisar tots els llocs de la dependència per 

assegurar-se que no queda ningú a l’edifici annex, amb el suport dels 
mestres de les aules escombra (i/o suplent d’escombra en el seu cas). 

 En cas de simulacre, controlarà el temps en que s’efectua l’evacuació (des 
de l’inici d’activació de la sirena). 

 Elaborarà, revisarà i farà les modificacions que es creguin oportunes al pla 
d’emergència. 

 Informarà vers els aspectes bàsics del pla d’emergència al claustre i de les 
informacions que l’afectin envers la seva seguretat i la seva salut. 

 Revisarà i controlarà que els elements de seguretat estiguin en les 
condicions adequades pel seu funcionament (caixes confinament, 
extintors, senyalitzacions...) 

 Complimentarà els documents prescriptius referents als simulacres 
realitzats. 
 

PROFESSORS: 
 

 Prèviament, a començament de curs, informaran de l’actuació pertinent 
a l’alumnat. 

 A l’edifici principal, tot i que els responsables d’obrir les portes són el 
conserge i l’equip directiu, tots els professors sabran on estan penjades 
les claus de sortida. 

 Cada professor ha d’actuar com a responsable evacuador o de 
confinament del grup d’alumnes que li correspon aquell dia i hora i 
controlarà els nens que faltin aquell dia o en aquell  moment. 

 Ha de tenir controlats tots els alumnes i avisar aquells que puguin estar 
al lavabo. Tancarà les finestres i la porta, i penjarà el cartell d’aula 
revisada. 

 Controlarà i es responsabilitzarà de conduir els alumnes en la direcció 
de sortida establerta. 

 Sortirà amb els alumnes fins al lloc on tingui assignat dins del pla 
d’evacuació de l’escola (punt més llunyà dels edificis, a les pistes) o de 
confinament que li correspongui al grup que té sota la seva 
responsabilitat. 
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 Una vegada concentrats en el punt establert, és necessari que 
mantingui el grup unit  a fi de poder-lo controlar i esperar el senyal de 
final del simulacre que realitzarà la Directora, el Conserge o la Cap 
d’Emergència: en cas d’evacuació serà diversos xiulets curts i un de 
llarg fent un cercle enlaire amb el braç i pel confinament serà el mateix 
senyal d’alarma de confinament (DING-DONG repetidament). 

 Quan s’acabi el simulacre o l’emergència cada mestre és el 
responsable que el seu grup d’alumnes torni en ordre i sense destorbar 
els altres a la rutina escolar. 

 A cada planta s’assignarà un professor/a (professor escombra)  i un 
suplent (professor/a escombra suplent) que s’encarregarà de 
supervisar que no quedi ningú amagat a les dependències (queda 
assignat qui ocupa en aquell moment l’aula escombra o suplent 
d’escombra). 

 
ALUMNES: 
 

 Els alumnes han d’actuar sempre d’acord amb les indicacions del 
mestre i en cap cas haurà d’actuar per iniciativa pròpia. 

 Quan soni la sirena, timbre o senyals acústics amb el codi convingut, 
deixaran tots els objectes  tal com estiguin. 

 Els alumnes que es trobin als lavabos o fora del seu grup classe 
hauran d’incorporar-se  a la primera filera que trobin i quan els sigui 
possible reunir-se amb el seu grup classe avisant al mestre que 
estigui com a responsable del grup en aquell moment. 

 Els moviments s’hauran de realitzar de pressa però sense córrer, ni 
empènyer o atropellar als altres companys. 

 No s’han d’aturar a la porta de sortida, ni per fer les fileres, fins 
arribar als llocs estipulats en el pla d’emergència de l’escola on 
romandran units al grup i al professor. 

 
NORMES GENERALS 

 
 Els cartells de seguretat (núm. d’aula, aula escombra, fletxes 

direcció d’evacuació...) no es poden canviar de lloc ni tapar-los. 
 La sortida es farà amb dues fileres, una pel costat dret del passadís, 

i l’altra per l’esquerra. El centre de pas sempre s’ha de deixar 
lliure per l’equip de rescat. 
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 Cada curs sortirà pel costat del passadís al que tingui accés la seva 
corresponent porta de classe. 

 La preferència de sortida estarà determinada per la proximitat de 
l’aula a la porta de sortida. Menys en el cas que suposi un perill  
major a causa de l’edat o disposició de les aules en relació al focus 
d’emergència. 

 Tots els alumnes han de conèixer el seu ordre de sortida, així com 
l’accés a la porta exterior que li correspon. 

 Els grups que estiguin en un altra dependència de l’escola en el 
moment de l’evacuació, seguiran aquestes normes generals sortint 
per la porta més propera però sense interferir a la resta de 
companys 

 Si un grup classe es troba a les pistes en el moment de l’evacuació, 
es quedarà al pati al lloc més allunyat de l’edifici, on esperaran 
instruccions del professor. En el cas necessari de sortida a l’exterior 
de l‘edifici, ho faran per la porta d’evacuació corresponents a la 
sortida d’emergència de les pistes (amb gual). 

 Quan un alumne tingui deficiència motriu significativa romandrà amb 
un professor a l’aula més llunyana del perill i farà senyals des de la 
finestra per a que els equips d’emergència els rescatin el més aviat 
possible. 

 
 

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 
 

 A cada classe hi haurà un plànol d’evacuació i un altre de 
confinament  posat en un lloc ben visible a la porta de l’aula o a prop 
d’ella, que marcarà el camí a seguir en cas d’emergència. 

 Cada classe es dotarà d’un xiulet per avisar a la resta de classes si 
és el primer que detecta un perill fins que l’escola activi el senyal 
d’emergència adequat i s’activi el protocol a seguir. 

 Hi haurà una ràdio i les seves corresponents piles per punt de 
confinament. 

 Es disposarà de piles per posar la ràdio per al cas que l’emergència 
ens obligui a quedar-nos reclosos dins dels edificis. 

 El senyal d’alarma acústic serà diferent de l’habitual de l’escola. 
 Les claus que obren les portes de la tanca estaran penjades damunt 

de l’alarma acústica a l’armari gris metàl·lic de Consergeria. 
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PLA D’EMERGÈNCIA EXTERNA: PLASEQCAT 

 
COM HO SABRÀS?  
 
Si es produeix un accident al complex químic que ens pot afectar, podrem rebre 
l’avís: 
 
1. O per mitjà de tres sons de sirena durant 1 minut separats, cada so, per 

5 segons de silenci. 
2. O per un servei de megafonia mòbil.  
3. L’escola avisarà amb el senyal de confinament acordat (timbre de l’escola 

intermitent i continuat). 
 
QUÈ PODEM FER? 
 

1. Tanca’t a casa o al lloc on et trobis, feina, escola…etc., confina’t (tancar 
portes i finestres) i escolta la ràdio en una de les següents emissores: 

 
 
 
 
 

2. Eviteu fumar (recordeu que està prohibit en tot el recinte escolar) i 
encendre foc .       

3. Aneu a per la capsa de confinament que us correspon. 
4. Treieu la cinta d’embalar, la lot, la ràdio i les piles. Una altra mestra 

començarà a precintar finestres i portes. 
5. Buideu les ampolles d’aigua damunt dels draps.  
6. Poseu la tovallola humida tapant la ranura de la porta i repartiu els 

mocadors humits per tapar-se les vies respiratòries. 
7. Respireu a través de draps mullats. 
8. TANQUEU EL RADIADOR. 

 
 

 

TARRAGONA RÀDIO  96.7 FM 
CATALUNYA RÀDIO  100.2 FM 
CATALUNYA INFORMACIÓ  104.5 FM 
RNE  106.5 FM –  855 OM 
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En cas de perill d’explosió: 
 

1. Allunya’t de portes i finestres. 
2. Baixar les persianes i córrer les cortines (si n’hi ha). 
3. Utilitzar els mobles com a barrera. 
4. Romandre a l’espera del senyal de fi d’alerta que consisteix en: 

 
Una sirena continua de durada de 30 segons, o la megafonia mòbil. 
 
Als taulers  d’anuncis dels edificis i a la caixa de confinament restarà el cartell 
exposat amb les normes  i els dials de les emissores de ràdio informatives. 
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SENYAL D’EVACUACIÓ 
 

En cas que dins el centre es produís una emergència que requerís la seva 
evacuació, l’escola activarà el senyal d’evacuació consistent en un so llarg i 
fort d’uns 30 segons de durada. 
 
Si fos un mestre el primer en veure l’emergència avisarà a la resta amb el xiulet 
de la classe fins que soni l’alarma del centre. 

 
CONSELLS BÀSICS EN CAS D’EVACUACIÓ 

 
 Establir fileres d’evacuació (una per cada costat del passadís i/o escala tot 

deixant el centre de pas pels equips de rescat). 
 Evacuar primer els més propers a les sortides excepte els de P3 que 

obstaculitzarien la sortida als altres. 
 Tancar portes i finestres a mesura que s’evacua, i penjar cartells 

d’aula revisada. 
 Si hi ha fum, avançar de quatre grapes tapant-se les vies respiratòries 

amb un mocador o la pròpia roba. 
 No tornar enrere a buscar res. 
 Caminar ràpid sense aturar-se però sense córrer. 
 Els més lents sortiran els últims. 

 
Si durant l’evacuació  no es pot sortir per la via corresponent: 
 
 Buscar una sortida alternativa. (Fer servir el sentit comú). 

 
Si tampoc es pot sortir: 
 
 Cal CONFINAR-SE. 
 Buscar una sala amb finestra que doni al carrer i allunyada del fum i del 

foc. 
 Tanqueu la porta. 
 Tapeu les escletxes de les portes amb draps i mulleu-los si és possible. 
 Crideu l’atenció, des de la finestra, dels bombers o dels equips de rescat 

(obrint-la una mica i agitant un drap) 
 Tapeu-vos la boca i el nas amb roba humida. 
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ORDRE DE SORTIDES EN CAS D’EVACUACIÓ 
 
L’ordre de sortida es farà com queda reflectit en els plànols de les aules situats 
a la porta o a prop d’ella en un lloc ben visible.  
 
Una vegada les fileres de la 1a planta arribin a la planta baixa es distribuiran de 
la següent manera: 
 
EDIFICI ANNEX: (Parvulari  i Cicle Inicial) 
 
PRIMERA PLANTA: 
 
Les aules núm. 11, 12, 13, 14, 21 i 22 baixaran les escales corresponents 
(escales de P5) i accediran a les pistes per la sortida lateral de l’edifici (porta 
verda d’emergència- Porxos de P3), que té accés directe al pati per dirigir-se 
cap a les pistes, per les escales de la font, fins al punt de trobada. 
  
Les aules núm. 15, 16, 17, 18, 19 (Aula Escombra Suplent) i 20 (Aula 
Escombra) baixaran per les escales indicades en el seu plànol d’evacuació 
(escales de cicle inicial), accediran a l’exterior per l’entrada principal de l’Edifici 
Annex. Arribaran a les pistes vorejant l’edifici.  
 
L’Escombra o en el seu defecte, l’Escombra Suplent, lliurarà els alumnes que 
tingui al seu càrrec al company més proper tot dient-li el nombre d’alumnes que 
li dóna i revisarà els lavabos  i les aules de tota la planta 
 
PLANTA BAIXA: 
 
Les aules núm. 2, 3, 9 i 10, sortiran a les pistes per la sortida lateral 
corresponent (porta verda d’emergència- porxos de P3) amb el suport de la TEI.  
 
Les aules núm. 4, 5, 6, 7 i 8 ho faran per l’entrada principal vorejant l’edifici per 
arribar al punt de trobada a les pistes. 
 
La Cap d’emergència  o en el seu defecte  l’Adjunt s’assegurarà d’escombrar els 
wc de P4 i les aules de tota la planta vetllarà que la porta principal de l’edifici 
quedi tancada quan surti tothom, tancarà darrere seu la porta verda 
d’emergència, revisarà l’aula 1, vestidors E.F., (si té la porta oberta) i es dirigirà 
al punt de trobada. 
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IMPORTANT:  
 
El punt de trobada serà el lloc més llunyà de les pistes, a la part dreta, davant 
de la Sortida d'Emergència ubicada a les Pistes de Cicle Superior (porta de ferro 
amb gual que dóna a l’exterior del recinte escolar pel carrer Camí Vell del Pont 
del Diable). 
 
Cada nivell tindrà un lloc assignat a les grades segons cartells on 
romandran asseguts de manera ordenada fins a sentir el senyal de final 
d’evacuació. Llavors el retorn a les aules es farà tot abandonant de les 
grades superiors a les inferiors en fileres sense córrer ni saltar tot emprant 
les escales més properes de tal manera que no es destorbi la resta de 
grups. 
 
EDIFICI PRINCIPAL: Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
 
De la PRIMERA PLANTA, les aules núm. 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28  sortiran per 
la porta de C.M. ubicada en la façana principal, passaran davant del Gimnàs a 
mà dreta, pujaran per la rampa d’emergència cap a les pistes i, allunyant-se el 
màxim de l’escola, arribaran al punt de trobada. 
 
De la PLANTA BAIXA, les  aules núm. 2, 3, 4, 5 (Aula Escombra), 6, (Aula 
Escombra Suplent), 7 i 8 sortiran per la porta d’emergència ubicada al fons del 
passadís (compostador), vorejant l’escola per la rampa d’emergències, cap a les 
pistes tot allunyant-se el màxim de l’edifici i arribaran al punt de trobada. 
 
De la PRIMERA PLANTA, les aules núm. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 29. 
Baixaran per les escales de C.S. i sortiran per la porta principal de l’edifici 
(entrada de C.S.) s’encaminaran cap a la dreta per davant del Menjador i el 
Gimnàs i aniran per la rampa d’evacuació fins al punt de trobada. 
. 
De la PLANTA BAIXA,  les aules núm. 1, 9, 10, 11, 12, i 13 sortiran per la porta 
principal de l’edifici (entrada de C.S.) s’encaminaran cap a la dreta i aniran per 
la rampa d’evacuació fins al punt de trobada. 
 
Els del Gimnàs (aula 30) i els del Menjador (aula 31) sortiran a mà esquerra, 
pujaran la rampa fins al punt de trobada. 
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Els de l’aula 32 (AMPA) sortiran per la seva dreta cap a la rampa fins al punt de 
trobada. 
 
El personal de manteniment o qualsevulla persona externa sortirà per la porta 
d’accés a les pistes més propera a la seva ubicació momentània (sempre 
passant davant la façana principal de l’edifici) 
 
El personal de Direcció, Conserge i Coordinadora de Riscos Laborals, en aquest 
moment estan situats estratègicament per tal que l’evacuació es dugui a terme 
el més àgil possible. 
 
En el cas que l’emergència es produís a l’hora d’Acollida matinal, migdia o 
acabada la jornada lectiva (extraescolars de tarda), el personal que es trobés 
a l’edifici, sortiria per les portes de sortida habituals o la d’emergència més 
propera (seguint els plànols d’emergència de cada espai). 
 
En cas que ja siguin a les pistes s’agruparan en el punt de trobada i romandran 
allà fins a noves ordres. 
 
IMPORTANT: 
 
El punt de trobada serà el lloc més llunyà de les pistes, a la part dreta, davant 
de la Sortida d'Emergència ubicada a les Pistes de Cicle Superior (porta de ferro 
amb gual que dóna a l’exterior del recinte escolar pel carrer Camí Vell del Pont 
del Diable). 
 
Cada nivell tindrà un lloc assignat a les grades segons cartells on 
romandran asseguts de manera ordenada fins a sentir el senyal de final 
d’evacuació. Llavors el retorn a les aules es farà tot abandonant de les 
grades superiors a les inferiors en fileres sense córrer ni saltar tot emprant 
les escales més properes de tal manera que no es destorbi la resta de 
grups. 
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LA FUNCIÓ DE LES MESTRES DE L’AULA 
ESCOMBRA 

 
Les/els professores/ors de l’aula escombra, tenen com a missió assegurar-se 
que totes les classes del seu sector, lavabos, aules de reforç, espais d’ús 
comú…, estiguin completament buits i amb les portes i les finestres 
tancades. 
 
Les/els professores/ors de les aules escombra que en el moment de l’evacuació 
estiguin impartint classe, deixaran els seus alumnes a càrrec del company/a 
assignat més proper (i li dirà el nombre d’alumnes que té en aquell moment). 
 
L’aula escombra suplent, tindrà l’obligació d’assegurar-se que l’aula escombra 
responsable hi sigui present. En el cas que hagi d’actuar com a tal deixarà els 
seus alumnes sota la responsabilitat del  mestre/a del costat  (i li dirà el nombre 
d’alumnes que té en aquell moment). 
 
Es consideraran aules escombra les següents: 
 

EDIFICI PRINCIPAL: 
 
1a Planta: 
 
Aula Escombra núm. 25 vigilarà la part esquerra: aules núm. 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 i 28. Lavabos de CM. 
Aula Escombra suplent : núm. 26 
 
A l’altra banda l’Aula Escombra serà la núm. 15 que vigilarà les  aules núm. 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 i els lavabos de CS. 
Aula Escombra Suplent : núm. 16 
 
Planta Baixa: 
 
Aula Escombra: aula núm. 5 revisarà aules núm. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 
Aula Escombra Suplent : núm. 6 
 
La Cap d’Evacuació de l’edifici principal és l’escombra de les aules núm. 1,8, 9, 
10, 11, 12 i 13. 
Escombra suplent : aula núm. 13 (Conserge) 
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EDIFICI ANNEX: 
 
1a Planta:  
 
Aula Escombra: Aula núm. 20  vigilarà tota la primera planta i els lavabos. 
Aula Escombra Suplent:  Aula 19  
 
Planta Baixa 
 
Farà les funcions escombra: el/la Cap d’Evacuació i la TEI (Suplent) a tota la 
planta baixa, lavabos de P4, porta principal, porta verda d’emergència-porxos de 
P3 i vestidors (si la porta està oberta) 
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A les comarques de Tarragona s’hi apleguen un important nombre d’empreses 
del sector químic. Dels processos de producció que es porten a terme en 
aquestes plantes en surten matèries que són presents en la nostra vida 
quotidiana, en forma de carburants, fibres tèxtils, pintures o medicaments. 

 
Protecció Civil, és un servei públic de la Generalitat de Catalunya que estudia la 
manera d’evitar els riscos que pot patir la població en cas d’accidents amb 
productes químics (entre altres) i la manera de reduir les conseqüències 
d’aquests accidents en cas que es produeixin. 
 

EN CAS D’ACCIDENT QUÍMIC: 
 

Com ho sabrem? 
 

- S’escoltarà el so d’una sirena que sonarà tres vegades durant un 
minut en intervals de 5 segons. 

- Sentir una gran explosió. 
- Notar una forta sensació irritant  i/o sufocant. 
- Escoltar  avisos  a  través de megafonia mòbil. 

 
* L’ESCOLA ACTIVARÀ EL SEU SENYAL DE CONFINAMENT EN EL 
MATEIX MOMENT QUE DETECTI ALGUNA SENYAL DE LES 
ENUMERADES ANTERIORMENT. 

 

COM HEM D’ACTUAR A L’ESCOLA?:  
 

CONSELLS BÀSICS EN CAS DE CONFINAMENT 
 

 Tancar portes i finestres (si cal segellar amb cinta). 
 No sortir fins que ho indiquin les autoritats. 
 Si hi ha risc d’explosió anem a la part oposada al lloc on s’espera el 

sinistre i protegim els vidres fent una X amb cinta aïllant. 
 Col·locar tovalloles mullades a la ranura de sota de les portes. 
 Donar a totes les persones que estiguin confinades draps humits per 

tapar-se les vies respiratòries (en cas d’incendi o gasos irritants). 
 Escoltar la ràdio per estar informats. 
 No utilitzar el telèfon exterior per tal de deixar-lo lliure i sigui possible la 

comunicació de les entitats pertinents de l’exterior amb nosaltres 
(PLASEQCAT, AJUNTAMENT, PROTECCIÓ CIVIL…). 



                                                           
 REVISAT CURS 2013-14  

 
 
 
 

  17 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Sant Pere i Sant Pau 
Rambla de Sant Pere i Sant Pau, s/n 
43007 Tarragona 
Tel/fax. 977 201 227 

 S’ha de tenir a la caixa de confinament : 
- dials de les emissores de ràdio informatives, 
- consells bàsics d’actuació,  
- material. 
 

Se suposa que la resta de la població, estarà assabentada igual que nosaltres 
dels esdeveniments, per tant, haurien de seguir les instruccions i no 
comparèixer a l’escola. 
 
En el cas que no sigui així i algun pare volgués recuperar el seu fill/a, farem el 
possible per convèncer-lo que romangui amb nosaltres, confinat al Centre (si és 
que encara no està segellat). 
 
CAIXA DE CONFINAMENT 
 
Les caixes de confinament romandran a l’aula 20 a l’edifici principal i a 
l’edifici annex a la planta baixa estaran a l’aula de confinament 
corresponent (núm. 2, 3, 10) i a l’aula núm. 17 les caixes corresponents a 
la primera planta. 
 
 La caixa de confinament contindrà: 

 una cinta aïllant  gran per precintar finestres i portes 
 una tovallola per la ranura de sota de la porta (140 cm aproximadament) 
 un drap de cotó (de la grandària d’un mocador gran) per cadascun dels 

alumnes de la classe, el mestre/a i les possibles persones que 
habitualment es poden trobar en l’aula 

 ampolles d’aigua per mullar els draps 
 una de les caixes de confinament a cada punt de confinament disposaran 

a més a més d’ una lot (llanterna) potent, d’una ràdio que funcioni amb 
piles i les corresponents piles 

 
Emissores de ràdio: 
 

TARRAGONA RÀDIO 96.7 FM 
CATALUNYA RÀDIO 100.2 FM 
CATALUNYA INFORMACIÓ 104.5 FM 
RNE 106.5 FM – 855 OM 

 
Telèfon d’emergències: 112 (BOMBERS, SANITARIS, POLICIA, PROTECCIÓ CIVIL) 
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Model de trucada d’avís: 
 
Sóc del centre…… que és al carrer……núm.……, a prop de …… a …… 

Tenim un…… (tipus d’incident:incendi., etc) El/la……  (tipus d’incident:incendi., etc) és a la 

planta (núm.)……  a ……(lloc concret:biblioteca, etc.) hi ha …… (quantitat) ferits  i 

estem evacuant el centre. 

Sóc el /la ……(persona que truca:director/a, conserge, etc) i truco des del telèfon……En 

el centre tenim…… (quantitat) alumnes.  

 
ORDRES EN CAS DE CONFINAMENT 
 
A L’EDIFICI PRINCIPAL: 
 
Ens confinarem tots plegats, a ser possible, en el passadís del primer pis. 
Aquest espai és suficientment gran com per acollir al C.M. i al C.S., disposant 
de quatre lavabos (2 d’alumnes i 2 de professors), en cas de necessitat. 
 
Si en cert moment, el confinament s’allargués en temps, els professors tindrien 
la possibilitat de disposar de diferents aules per tal d’alleugerar l’estància i evitar 
moments de tensió, ja que sembla ser que el perill és mínim, sempre que les 
finestres romanguin tancades. 
 
A L’EDIFICI ANNEX: 
 
Hi haurà quatre punts de concentració:  

 P3 es concentrarà a l’aula núm. 2 
 P4 ho farà a l’aula núm. 3 
 P5 es reunirà a l’aula núm. 10 
 INFORMÀTICA, i aula núm. 7 i 8 aniran al punt de confinament que li 

correspon segons el nivell de l’alumnat 
 L’aula 9 (PSICOMOTRICITAT) es confinarà a l’aula núm. 10 

 
(en totes aquestes aules hi ha lavabo) 
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 Cicle Inicial es confinarà en el passadís central del primer pis, on estan 

situats els lavabos d’alumnes i professors. Igual que a l’edifici principal, si 
el confinament s’allargués, hi hauria la possibilitat d’utilitzar diferents 
aules, per tal d’evitar tensions entre els alumnes. 

 
En el cas que l’incident es produís a l’hora del Menjador, el personal 
responsable i l’alumnat, romandrà en el propi espai (menjador, gimnàs)  sense 
sortir.  
 
En el cas que alguna activitat es faci a l’interior dels edificis principal o annex, es 
confinaran al passadís de la primera planta a l’Edifici Annex, tenen les caixes 
de confinament a l’aula núm. 17 i al passadís de la primera planta a l’Edifici 
Principal, on tindran les caixes de confinament a l’aula núm. 20 i seguiran les 
mateixes recomanacions donades en el pla de confinament.  
 
 

LA FUNCIÓ DE LES MESTRES DE LES AULES 
ESCOMBRA (RECOLLIDORES) 

 
En cas de confinament les aules escombra passaran a anomenar-se AULES 
RECOLLIDORES, ja que s’encarregaran de recollir els alumnes que per causes 
excepcionals romanguin fora del seu grup. 
 
Les aules recollidores i suplents corresponen exactament a les aules escombra i 
suplents.  
L’aula ha de tenir les finestres tancades, posar cartell aula revisada i 
tancar la porta. 
 
 


