Escola El Pla
L’aula d’acollida us explica el simulacre d’evacuació
Títol
L'aula d'acollida us
simulacre d'evacuació

explica

el

Dades del centre
Nom del centre: Escola El Pla
Localitat: Salt
Breu resum de l’experiència:
L'alumnat de l'aula d'acollida, amb la
col·laboració d'alguns alumnes de l'aula
ordinària, han enregistrat un vídeo en el
qual s'informa a la comunitat educativa del
Pla d'evacuacio del centre. L'objectiu és que tant nens com adults sàpiguen què cal fer
en cas d'emergència. Es combinen simulacions d'evacuació amb explicacions sobre
què ha de fer cadascú en els diferents moments del simulacre. El vídeo és també el
punt de partida de la Unitat Didàctica "El foc", on es treballen dites i frases fetes
relacionades amb el foc.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

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

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Llengua catalana
Coneixement del medi social
Coneixement del medi natural
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania
Educació artística

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.
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Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
2014-2015 (realització del vídeo). Aquesta experiència es pot utilitzar cada curs
per presentar el Pla d'evacuació.
Objectius
- Explicar el pla d'evacuació del centre de forma senzilla i entenedora.
- Proporcionar al centre un recurs audiovisual que romandrà a l'escola per a
l'explicació del simulacre.
- Aprendre a parlar de forma clara, tenint cura de la fluïdesa, l'entonació, el
volum de la veu i el llenguatge corporal a l'hora d'expressar-se.
- 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.
- Servir de punt de partida per a la Unitat Didàctica "El Foc", que es pot treballar
tant a l'aula d'acollida com a l'aula ordinària.
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 comprendre i saber explicar el simulacre d'evacuació
del centre. 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, es van portar a terme reflexions en grup sobre
la importància de portar a terme el simulacre d'evacuació de forma anual; els
alumnes de l'aula d'acollida van acordar una sèrie de preguntes per fer a la resta
de companys de l'escola, de forma que la reflexió sobre el simulacre s'estengués
a la resta de les aules. Aquestes reflexions i debat formen la primera part del
vídeo.
A continuació es van donar als nens i nenes d'aula d'acollida les explicacions
pertinents sobre què cal fer en cas d'emergència en totes les situacions que es
puguin trobar (dins de l'aula, fora de l'aula, en hores de pati...). Aquests alumnes
es van ocupar d'assajar paraules, frases o textos (segons el seu nivell de
coneixement de la llengua) que configuraven les explicacions sobre el Pla
d'evacuació.
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Finalment, vam procedir a gravar le seves explicacions i actuacions en els
diferents indrets de l'escola (fent ús de diferents dites i frases fetes sobre el foc
quan s'esqueia), 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. També està penjat al bloc de l'escola, de forma que la informació
sobre el Pla d'evacuació pot arribar a tota la comunitat educativa.
Temporització
Una setmana de debats, reflexions i aprenentatge del vocabulari.
Una setmana d'assajos i gravació de l'experiència.
Recursos humans i materials
Alumnes i mestres de l'escola.
Col·laboració del director de cinema Andreu Pichardo
Col·laboració de l'actriu Alba Cabrera
Documentació complementària
Pla d'evacuació del centre

Autoria
Coordinació: Coordinadora de prevenció de riscos laborals i tutores d'aula d'acollida (Anna
Gómez i Oti Corona)
Professorat implicat: Tots/es els/les mestres de l'escola El Pla del curs 2014/2015
Adreça electrònica de contacte: ocorona@xtec.cat
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