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Títol
Simulacre d'evacuació del centre

Dades del centre
Nom del centre: Escola El Pla
Localitat: Salt
Breu resum de l’experiència
L’alumnat de l’aula d'acollida, juntament amb
alguns alumnes d'aula ordinària, han presentat
el nou pla d'evacuació de l'escola, que s'ha
enregistrat en un vídeo per passar a totes les aules. Es combinen simulacions
d'evacuació amb explicacions sobre quina ha de ser l'actitud de l'alumnat en els
diferents moments del simulacre: calma, responsabilitat, saber cap a on han d'anar i
com hi han d'anar, què han de fer si es troben sols en el moment de l'alarma... L'objectiu
és que l'alumnat sàpiga evacuar el centre des de qualsevol punt de l'escola, i dirigir-se
al punt de trobada.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Centre

Entorn

Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Llengua catalana, visual i plàstica, informàtica i coneixement del medi social i cultural

Capacitats/competències
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
2. Competència artística i cultural.
3. Competència metodològica: tractament de la informació i competència digital.
4. Competència d'autonomia i iniciativa personal.
5. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.
6. Competència social i ciutadana.

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
Curs 2011-2012 (realització). Es pot utilitzar cada curs per presentar el pla d'evacuació.
Objectius
 Explicar el nou pla d'evacuació del centre, de forma senzilla i entenedora.
 Fer participar l'alumnat d'aula d'acollida en les activitats de l'escola, per potenciar
tant la seva integració en el centre com la seva seguretat a l'hora de transmetre
coneixements en llengua catalana.
 Aprendre a parlar de forma clara, tenint cura de la fluïdesa, l'entonació, el volum
de veu i el llenguatge corporal a l'hora d'expressar-se.
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 Participar de forma activa en la realització del reportatge audiovisual del pla
d'evacuació del centre.
 Entendre l'ús de la càmera digital com a eina per transmetre informació a la resta
de companys.
 Prendre consciència de la importància del simulacre d'emergència dins de les
activitats programades anualment pel centre.
 Obtenir un material audiovisual fet pels alumnes i per als alumnes, que serveixi
per explicar i entendre el simulacre d'evacuació del centre a la comunitat escolar:
professorat i PAS, alumnes, pares i membres del Consell Escolar.
Desenvolupament de l’experiència
Aquesta és una experiència en la qual els alumnes d'aula d'acollida del centre
esdevenen el mitjà a través del qual la resta de l'alumnat pot conèixer el pla de
evacuació. Són els alumnes d'aula d'acollida, amb la col•laboració d'altres alumnes del
l'escola, els que expliquen què cal fer en cas d'emergència.
La primera activitat va ser explicar i comprendre el pla d'evacuació del centre, en
concret el simulacre d'evacuació. Els alumnes es van familiaritizar amb el vocabulari
propi d'una emergència: alarma, sortida d'emergència, llums d'emergència, mànega,
extintor, plànol, números d'aula, així com el significat de la senyalització que poden
trobar en diferents indrets de l'escola.
Un cop assolit aquest vocabulari, els nens i les nenes van assajar els seus textos amb
les tutores de l'aula d'acollida i els van memoritzar. Si es tractava de textos massa llargs
aprenien a llegir-los amb la fluidesa i l'entonació adequades.
Finalment, vam procedir a gravar le seves explicacions i actuacions en els diferents
indrets de l'escola, de manera que es pogués entendre com es fa l'evacuació a cada
planta de cada edifici i on és el punt de trobada.
El vídeo del simulacre d'emergència està guardat amb els documents de l'escola, i els
alumnes el visualitzen cada any a principi de curs per saber què han de fer en cas
d'emergència. A les entrevistes de pares també se'ls informa sobre aquesta gravació, i
així saben que el centre fa un simulacre d'evacuació un cop l'any.
Aquesta gravació s'anirà revisant i renovant quan es consideri necessari, ja que
considerem molt motivador que els protagonistes siguin els alumnes que són al centre.
Temporització
Una setmana de realització.
La presentació del vídeo a cada classe (tutoria) es portarà a terme cada principi de curs,
uns dies abans de fer el simulacre d'evacuació.
Està previst que aquest material es vagi renovant de forma bianual, de manera que els
alumnes protagonistes de la gravació siguin en la seva gran majoria alumnes matriculats
a l'escola.
Recursos humans i materials
 Alumnes i mestres de l'escola.
 Càmera digital del centre.
 Projectors per a vídeos a cada aula.
Documentació complementària
Pla d'evacuació del centre actualitzat (L'ampliació de les instal·lacions de l'escola era
molt recent i calia un pla nou).
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Autoria
Coordinació: coordinadora de prevenció de riscos laborals del centre i tutores de l'aula
d'acollida.
Professorat implicat: tots els/les mestres de l'escola El Pla del curs 2011-2012
Adreça electrònica de contacte: b7004864@xtec.cat / ocorona@xtec.cat
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