
EQUIPS D’EMERGÈNCIA

   PLA D’EVACUACIÓ   2018-2019  

COORDINADOR/A EMERGÈNCIA CE
Titular: DIRECTORA

     Suplents:CAP D’ESTUDIS, SECRETARIA, CONSERGE
ÉS EL MÀXIM RESPONSABLE I AUTORITAT EN L'ORGANITZACIÓ DE LES MESURES 
D'EMERGÈNCIA. Haurà d’estar sempre LOCALITZABLE.

SEMPRE SERÀ AVISAT siga quin siga el tipus d'emergència.
REBRÀ INFORMACIÓ I VALORARÀ LA GRAVETAT de les emergències.
INFORMARÀ  per  megafonia  que  va  a  procedir-se  a  l’evacuació,  posarà  en  funcionament

l’ALARMA, desconnectarà  la CORRENT ELÈCTRICA,  INFORMARÀ  al 112.
DECIDIRÀ EL MOMENT, L’ORDRE I LES VIES D’EVACUACIÓ DE CADA EDIFICI en funció del 

tipus d’emergència.
DECIDIRÀ EL MOMENT en què se sol·liciten les AJUDES EXTERNES
MOBILITZARÀ als diferents equips de les Mesures d'Emergència, que estime necessaris.
DIRIGIRÀ  totes les accions a desenrotllar durant l'emergència.
REBRÀ informació en tot moment dels distints equips de les Mesures d’emergència.
COL·LABORARÀ amb les ajudes externes quan estes arriben al centre.
OMPLIRÀ l’informe del simulacre on line.
REALITZARÀ els informes d’emergència real “a posteriori”.

FUNCIONS EN CAS D’ACCIDENT.
ROMANDRÀ junt al ferit.
AVISARÀ a l’equip de primers auxilis o ordenarà que se’ls avise.
AVISARÀ o ordenarà avisar a les ajudes externes, quan ho estime necessari, a instàncies de

l’equip de primers auxilis.
AVISARÀ I INFORMARÀ del succés als familiars del ferit.

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ EPI
.1CE (DIRECTORA, coordinadora emergència )
.2CONSERGE 

CAP D’ESTUDIS, SECRETARIA
PROFESSORAT LLIURE SENSE ALUMNAT en eixe moment.

     LLOC de CONCENTRACIÓ: Al sonar l’alarma o detectar alguna emergència, avisaran el CE i 
es reuniran davant l’escala principal.

FUNCIONS:
ESTARAN SEMPRE BAIX LES ORDRES I EN CONTACTE AMB EL COORDINADOR 
D’EMERGÈNCIES (CE).
ES DIRIGIRAN AL FOCUS DE L’EMERGÈNCIA.
MAI ACUDIRAN AL FOCUS DE L’INCENDI SOLS, HAVENT DE TREBALLAR EN PARELLES.
EN CAP CAS, POSARAN EN PERILL LA SEUA INTEGRITAT FÍSICA.
INTENTARAN APAGAR EL FOC amb el mètode d’extinció més adequat i més pròxim, i en el cas

de no poder apagar-lo, intentaran evitar la seua propagació, seguint els consells i instruccions
que s'arrepleguen en la fitxa núm.7.

COL·LABORARAN  amb  les  ajudes  externes,  si  el  Coordinador  d’Emergències  (CE)  ho
considerara necessari.

EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ EAE
Ala A: Ala esquerre de l’edifici principal .  

Ala B: Ala dreta de l’edifici principal.
  Responsable planta baixa.                                                                          
  Zona A i Biblioteca: Titular: tutora 6PRI A 
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                                     Suplent : tutora 6PRIB, 
  Zona B Titular professora 2PRI, 
               Suplent Tutora 1PRI, 
 Responsable pavelló Infantil (edifici nou)
              Titular tutora 4 INF, 
              Suplent Tutora 5INF,  
 Responsable pavelló 1 infantil (edifici antic)
Mestres que siguen a l'aula / Professors activitats extraescolars/Monitores menjador
 Responsable pavelló 2 (aula psicomotricitat i aula atenció-concentració/mindfulnes/teatre )
Mestra i educadora de 2 anys / Professors activitats extraescolars/Monitores menjador                         
 Responsables Zona d’Administració
                Corredors i ascensor: Conserge/mestres
                Despatxos : Mestre/a que està al despatx/equip directiu
                Audiovisuals: Mestre/a que es troba a l’aula d’audiovisuals.
                Menjador:  Titular: cuinera
                                    Suplent : monitores

.. Responsable primera planta     
                Zona A i Biblioteca (part superior)
                             Titular: Professora AL,
                             Suplent: tutora 4PRIA, 
                Zona B Titular:  tutora 4 PRIA, 
                         Suplent: tutora 4PRIB,  

.. Responsable segona planta
                 Zona A Titular: Aula Anglès/Plàstica, 
                              Suplent: Aula Música, 
                 Zona B Titular: tutor 3PRI, 
                             Suplent: aula Religió,  
 Responsable gimnàs: Professors d’EF o d'altres que es troben en aquesta dependència
 El personal de neteja haurà de seguir les instruccions generals i dels responsables segons on es 
troben. 

FUNCIONS EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ EAE
 En cada planta DONARAN LES ORDRES als ocupants de la mateixa per a l’inici de l’evacuació PER LA VIA 

QUE SE LI HAJA COMUNICAT en el Pla d’Evacuació  sempre que no tinga noves instruccions del 
Coordinador d’Emergències (CE).

 MANTINDRÀ L’ORDRE I CONTROLARÀ l’evacuació comprovant que es segueixen les instruccions generals 
en cas d’evacuació.

 ROMANDRÀ EN ALERTA davant de qualsevol situació que puga dificultar l’evacuació.
 CONTROLARÀ que les eixides de planta o edifici romanguen permanentment obertes i sense obstacles fins a 

finalitzar l’evacuació.
 Els MEMBRES de l’equip de la PLANTA BAIXA, CONTROLARAN que el personal evacuat isca per les portes 

establides i es dirigisca als punts de concentració establerts en cada cas.
 IMPEDIRÀ que el personal evacuat faça ús dels ascensors.
 VERIFICARÀ que no quede ningú en cap de les dependències de la seua planta.
 VERIFICARÀ que les llums estiguen apagades, que les finestres i les portes de totes les 

dependències de la seua planta estiguen tancades. També tancarà les portes tallafocs del seu 
corredor, després d’assegurar-se que no quede ningú.

 SERÀ L’ÚLTIM A ABANDONAR LA PLANTA, , després d’assegurar-se que no quede ningú. 
 Una vegada finalitzada l’evacuació, ho comunicarà al Coordinador d’Emergències (CE).

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS EPA

Professorat sense grup d’alumnat a càrrec.
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FUNCIONS:  si és possible, deixaran baix la supervisió del tutor o tutora l’alumnat.
ESTARAN DAVALL LES ORDRES DEL COORDINADOR

     D’ EMERGÈNCIES (CE).
ES PRESTARÀ, en tot cas, assistència a qualsevol ferit o accidentat, avaluant la lesió i informant el

Coordinador d'Emergències (CE).
En cas d’evacuació,  PORTARAN al  “punt de concentració”  la farmaciola portàtil  per a atendre les

primeres cures.
PREPARARAN EL TRASLLAT del ferit si fóra necessari.

ACOMPANYARAN AL FERIT al centre sanitari, en cas de no estar presents els familiars.

ANOTARAN en una llista d’accidentats el nom de la persona evacuada, causes de les lesions i si han sigut 
traslladats a algun centre sanitari. Esta informació la traslladaran Coordinador d’ Emergències (CE).

PERSONAL DE SUPORT  PA
Conserge
Suplents: Equip directiu

FUNCIONS:
ESTARAN DAVALL LES ORDRES DEL COORDINADOR D'EMERGÈNCIES (CE)És el responsable de

comunicar l’alarma i avisar a les ajudes exteriors, quan li ho ordene el Coordinador d'Emergències
(CE).

És el responsable de desconnectar les instal·lacions generals del centre (elèctrica, gas, gas-oil...) i de

bloquejar els ascensors i muntacàrregues cerciorant-se que no quede ningú dins. Únicament no es
desconnectarà la instal·lació elèctrica en cas de fuga de gas ja que l’acció podria provocar espurnes
que provocaren un incendi o explosió.

És el responsable d’obrir completament les eixides de l’edifici i de l’exterior del recinte escolar, si es

troben tancades.
Avisar que abandone el recinte escolar el personal que no pertany a la comunitat escolar i que en eixos

moments es troba al centre.

Vies d’EVACUACIÓ
Quan sone l’alarma, desocuparan l’edifici en primer lloc els ocupants de la planta baixa. Cas
d’incendi, es desocuparà en primer lloc la planta on s'ha iniciat l'incendi.
Planta baixa:
Zona d’administració →pel corredor principal i eixida per la porta principal a la pista esportiva de 
dalt. Sala d’audiovisuals i consergeria →per la porta davant consergeria a la pista esportiva de dalt.

Menjador escolar →per la porta del pati de davant de consergeria i audiovisuals.
Biblioteca → per la porta davant consergeria a la pista esportiva de dalt i porta exterior al costat 
del pati gimnàs, a la pista esportiva de dalt.

Zona A →pel corredor i s'eixirà per la porta exterior contigua al gimnàs a la pista esportiva de dalt
de l'edifici principal, es situaran arrimats a la tanca. Es circularà per la dreta.
Zona B→ pel corredor i per la porta d’emergència (tallafocs), s’eixirà per la porta davant consergeria
i audiovisuals a la pista esportiva. Es circularà per la dreta.
Planta primera.
Zona A→per l’escala interior lateral  i  porta exterior pati  gimnàs a la pista esportiva de dalt.  Es
circularà per la dreta.
Zona B →per  l’escala  interior  lateral  es  baixarà  a  la  planta  baixa,  es  continuarà  pel  corredor
principal  i  per  la  porta  d’emergència (tallafocs),  s’eixirà  per  la  porta  que enfronta consergeria  i
audiovisuals a la pista esportiva. Es circularà per la dreta.

Si estan bloquejades les escales interiors laterals, eixiran per l’escala principal. En aquest cas, cada
zona circularà per la part més pròxima a la sortida del seu corredor.
Planta segona  .  
Zona A→  es baixarà a la planta baixa per l’escala interior lateral i eixiran per la porta exterior pati
gimnàs a la pista esportiva de dalt. Es circularà per la dreta.
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Zona B→  es baixarà a la planta baixa per l’escala interior lateral, es continuarà pel corredor i per la
porta d’emergència (tallafocs) S’eixirà per la porta que enfronta consergeria i audiovisuals a la pista
esportiva. Es circularà per la dreta.
Si estan bloquejades les escales interiors laterals, eixiran per l’escala principal. En aquest cas, cada
zona circularà per la part més pròxima a la sortida del seu corredor. En arribar a la planta primera, 
esperaran a que evacue la mencionada planta si és que aquesta ja ha iniciat l’evacuació o va a 
iniciar-la. A l’eixir als patis, es col·locaran al costat de la tanca exterior, el més apartat possible de 
l’edifici.

Pavelló de INFANTIL (edifici nou)→ eixiran al recinte de l’entrada de baix (entrada habitual de 
l’alumnat d’Infantil des de l’exterior).
Pavellons antics 1 i 2   →   eixiran al recinte de l’entrada de baix (entrada habitual de l’alumnat 
d’Infantil des de l’exterior) juntament amb la resta d’Infantil.

RECORDEU: RÀPIDAMENT, PERÒ SENSE CÓRRER, SENSE ATROPELLAR-SE NI 
EMPENTAR.  Evitar el pànic:   Caldrà eixir ordenadament i sense barrejar grups.
Utilitzar  les  eixides  assignades.  Concentració  als  patis.  Una  vegada  desocupat  l’edifici,
l’alumnat es concentrarà als patis assignats, guardant la calma i esperant instruccions.

 

INSTRUCCIONS ALUMNES    SI ES DETECTA UNA EMERGÈNCIA

SI DETECTA UNA INCENDI, MANTINDRÀ LA CALMA i HO COMUNICARÀ  al professor més pròxim.
SI ÉS UN ACCIDENT, MANTINDRÀ LA CALMA i HO COMUNICARÀ  al professor més pròxim.
Cas d’alarma, RETORNARÀ a la seua aula el més ràpidament possible sempre que no estiga amb una altre 

professor/a, en aquest cas esperarà les seues instruccions.

SI ES REALITZA UNA EVACUACIÓ
ES MANTINDRÀ l’ordre i CALDRÀ AJUSTAR-SE  a les indicacions del professor/a.

S’ESPERARÀ l’ordre d’eixida del professor/a.

S’EIXIRÀ ordenadament i sense córrer, respectant l’ordre que s’establisca sense espentar.

ES DIRIGIRÀ A LA VIA D’EVACUACIÓ que li indique el professor/a

NO ES DETINDRÀ a agafar objectes personals.

NO S’AJUPIRÀ ni ES PARARÀ per a arreplegar objectes que hagen caigut.

S’INTENTARÀ NO PARLAR DURANT L’EVACUACIÓ.

NO UTILITZARÀ MAI ELS ASCENSORS.

Si hi ha fum, l’evacuació es realitzarà a arran de sòl.

ES DEIXARÀ CONDUIR fins al punt de concentració establert  i NO INTENTARÀ ALTERAR l’itinerari d’evacuació que li
corresponga.
ROMANDRÀ en el punt de concentració fins a nova ordre.

  S’UTILITZARAN les eixides que s’ indiquen per a cada zona.

 INSTRUCCIONS GENERALS PROFESSORAT  SI ES DETECTA UNA EMERGÈNCIA

SI DETECTA UNA INCENDI, MANTINDRÀ LA CALMA i ho COMUNICARÀ  al Coordinador 
d’Emergències (CE) o farà ús dels polsadors existents en l'edifici

SI ÉS UN ACCIDENT, mantindrà la calma, prestarà l'assistència al ferit  i ho COMUNICARÀ 
al Coordinador d’Emergències (CE).

RETORNARÀ a la seua aula el més ràpidament possible.

- Aquestes instruccions s’exposaran en un lloc visible de l’aula i s’explicaran a l’alumnat abans del simulacre i almenys 
una vegada cada trimestre. Desprès del simulacre, cada grup-classe realitzarà una valoració col·lectiva per a analitzar el 
resultat.- Explicar la situació i ús de les senyalitzacions.
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