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QUÈ CAL FER EN CAS D’EVACUACIÓ?

Quan es tracti d’un accident d’origen intern caldrà evacuar l’institut de la manera més 
ràpida i ordenada possible.

És per això que hi ha les següents possibilitats:

Si us trobeu a classe 
amb un professor/a

1r Sonarà el timbre amb una cadència determinada.
2n Heu d’estar quiets als vostres seients.
3r El professor/a us indicarà quan heu de sortir, és important 
fer-ho ordenadament.
4rt Heu de seguir els senyals que trobareu davant de la porta 
de la classe i al llarg del recorregut de sortida.
5è Una vegada al lloc de concentració busqueu el vostre grup i 
espereu instruccions.

Si us trobeu als 
tallers

1r  Heu de mantenir-vos al vostre lloc fins que el professor/a 
us digui que podeu sortir.
2n  És important aturar totes les màquines que feu anar.
3r  En cas d’estar en un altell, baixeu ordenadament seguint 
les indicacions.

Si us trobeu a la 
biblioteca

1r  Seguiu les instruccions del/la professor/a de guàrdia.
2n  En cas que no hi hagi ningú, sortiu mirant els senyals de la 
paret i de forma ordenada.

Si us trobeu al lavabo

1r  Seguiu les instruccions que hi ha  a la paret del passadís, 
per sortir.
2n  En aquest cas cal que feu saber que heu sortit a qualsevol 
professor/a o PAS.

En qualsevol altra 
situació

1r  Procureu sortir de manera ordenada.
2n  Seguiu les indicacions dels senyals.
3r  Comuniqueu a qualsevol professor/a o PAS que heu sortit 
i les possibles condicions i dificultats dels vostres 
companys/es si no ho han aconseguit.
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QUÈ CAL FER EN CAS DE CONFINAMENT (ORIGEN EXTERN)?

En aquest cas heu de tancar totes les finestres i esperar les instruccions del vostre 
professor/a.

Senyals 
importants a 
tenir en compte

SENTIT D’EVACUACIÓ

SORTIDA

EXTINTOR

Punts de concentració:


	Sentit d’evacuació

