
 

Resultats del simulacre. Informe 

                               

Localitat : VILADECANS 

Nom del Centre: SAGRADA FAMÍLIA  

Codi:                   08031150 

Adreça:               ESTRELLA, 1 

Nivells educatius:  INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA 

Data:          Dimecres, 17 de novembre de 2021 

 

Participació dels professors:  Bona X         Regular    Deficient    

Observacions: 
El simulacre s’ha desenvolupat en el format de «simulacre de despatx». 
S’ha activat el sistema d’alarma i els alumnes han treballat amb els seus 
mestres el que farien en cas de simulacre d’evacuació efectiu.  

 

Temps real d’evacuació/confinament 

 Temps Nombre d’alumnes 

Total del centre ----- 626 

Planta              

Planta                  

Planta                  

Planta                  

Observacions: 
 

 

Comportament dels alumnes   Bona X         Regular         Deficient    

 
Observacions:  
 
 

 

Capacitat de les vies d’evacuació:  Bona X   Regular      Deficient    
 

 

Hi ha hagut deficiències?                          Sí         No  X 
 

Observacions: 
 



 

 

Ha funcionat correctament: 

Alarma:                                    Sí X        No      Inexistent    

Enllumenat d’emergència:       Sí X        No         Inexistent  

Escales d’emergència:            Sí            No         Inexistent  X 

 
Observacions: Les portes tallafocs s’han tancat correctament al accionar l’alarma.  
 

S’ha pogut tallar el subministrament  

Gas:                                           Sí            No X      Inexistent  

Electricitat:                                 Sí            No X        Inexistent  

Gas-oil                                       Sí            No         Inexistent  X 

Ventilació/climatització              Sí            No         Inexistent  X 

Observacions:  
CAP 

Obstacles a les vies d’evacuació: 
No hi havia cap obstacle. 

Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.) 
 CAP 

Conclusions pedagògiques 

Balanç general del simulacre 

El simulacre ha anat molt bé: 

 Un cop l’alarma ha deixat de sonar. S’ha fet un recorregut per tots espais 
comprovant que s’hagi escoltat bé l’alarma, que els mestres i alumnes 
estiguessin en el lloc corresponent. 

 Les portes de les aules estaven totes tancades quan aquest any les portes 
estan sempre obertes per facilitar la ventilació. 

 S’ha trucat al 112 per avisar de l’inici i final del simulacre. 
 

Observacions generals: 
Aspectes a millorar: 

- Baixar les persianes de totes les aules. 
- Els avisos del format de despatx han estat enviats a tots el professorat i pas, 

malgrat això un professor ha sortit de l’aula amb els alumnes cap el punt de 
reunió “Jardins de Magdalena Modolell”. 

- S’ha trobat un obstacle davant de la porta d’emergència de l’escala 3 de la 
planta baixa. 

Aspectes que han funcionat molt bé: 
- L’actitud dels alumnes grans i petits ha estat excel·lent. 
- L’actitud dels professors ha estat bona. 
Altres: 

Protecció civil estava avisada i ens va suggerir aquest format de simulacre 
però finalment no ha pogut venir al centre a verificar l’execució. 
 

 
Viladecans, 17 de novembre de 2021 

           Nom i signatura del director/a 
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