
 
GUIÓ SIMULACRE – CAMPUS EIXAMPLE 2017 
Data: 18 d’octubre de 2017 
Hora: 11:30 hores 
 
 

1. Situació 
 
Activació de l'alarma d'evacuació que obliga a l'evacuació general de tot 
l'Edifici Eixample. 
 

2. Objectius 
 
Donat que s'han fet alguns simulacres d'emergència, l'últim el 16 de novembre 
de 2016, donat que des de l'últim simulacre s'han produït alguns canvis a 
l'edifici i s'han canviat ubicacions de llocs de treball, donat que hi pot 
participar gent que no ha intervingut mai en aquest tipus d’exercicis, donat 
que existeix Pla d'Emergència al centre de treball , s’estableixen com a 
objectius principals 

• la capacitació de les persones que han d’intervenir, 
• la verificació de disposar dels mitjans adients, sobretot comprovar el 

correcte funcionament del sistema d'alarma i evacuació, i  
• l’avaluació de la conveniència dels protocols definits. 

 
 

3. Temporització del simulacre 
 

HORA SITUACIÓ INTERVENEN 
11:25 S’avisa al 112 de la realització del simulacre Tècnic SPA 
11:30 Una persona activa l'alarma d'evacuació des de la 

central d'alarmes i s'inicia el protocol d'evacuació 
del centre.  

Persona a central 
d’alarmes del 
soterrani 

11:31 El Coordinador General, en sentir l'alarma 
d'evacuació s'ha d'equipar amb l'armilla reflectant 
de color taronja i ha fer els avisos als cossos 
operatius externs (112) 

Coordinador 
General - 
Responsable de 
donar alarmes 

11:31 Responsable d'obrir les portes (Recepció), en sentir 
l'alarma d'evacuació s'ha d'equipar amb l'armilla 
reflectant de color taronja i s'ha de dirigir a la porta 
del centre i obrir-la per permetre l'evacuació 

Responsable d'obrir 
portes 

11:31 Els professors, en sentir l'alarma d'evacuació han 
d'aturar les classes, indicar als alumnes que s'està 
produint una emergència que obliga a l'evacuació 
del centre i ordenar als alumnes que surtin 
ordenadament de l'aula. 

Professors 

11:32 Un cop fora de l'aula, els professors han de 
comprovar que no queda ningú a les aules, 
lavabos, sala de professors de la planta i han de 
dirigir l'evacuació dels alumnes cap a la sortida del 
centre. 
 

Professors 
Responsable d'obrir 
portes 
Coordinador 
General  



 
11:34 Un cop a l'exterior,  s'han de dirigir cap al punt de 

trobada de l'Edifici Eixample, ubicat a la sortida del 
edifici 

Professors 
Responsable d'obrir 
portes 
Coordinador 
General - 
Responsable de 
donar alarmes 

11:35 Els professors  controlen la presència dels seus 
alumnes  al punt de trobada. Van informant 
personalment al Coordinador General. 

Professors 
Coordinador 
General 

11:37 Un cop es comprova que tothom ha evacuat, el 
Coordinador General decreta el final del simulacre, 
donant ordre de desactivar l'alarma general. 
Informa que s'ha tractat d'un exercici de simulacre, 
agraeix la col·laboració i autoritza la tornada a la 
normalitat. 
S’informa al 112 de la finalització del simulacre 

Coordinador 
General - 
Responsable de 
donar alarmes 

 


