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El pla d'emergència
Nota: cal actualitzar aquest arxiu (de 2016) amb les dades corresponents al moment actual.

Un  pla  d'emergència  indica  i  justifica  les  actuacions  a  seguir  front  a  una

emergència,  amb la finalitat de minimitzar els possibles danys que es puguen

derivar a les persones. Així mateix intenta formar i conscienciar als possibles i

futurs  afectats  de  les  accions  que  cal  evitar  i  que  -per  desconeixement,

imprudència  o  improvisació-  podrien  afectar  de  forma  negativa  a  la  seva

integritat física.

Un pla d'emergència actua en dos nivells  diferents:  analitzar el  risc  i  intentar

prevenir-lo, i d'altra, determinar els protocols d'actuació en cas d'evacuació o de

confinament.

Àmbit d'aplicació

Aquest pla d'emergència ha de ser aplicat en situacions d'incendi, terratrèmols,

fuita de gas, explosió o amenaça de bomba.

S'aplica  a  l'IES  Pare  Vitòria  d'Alcoi  (Alacant)  i  determina  les  actuacions  i

responsabilitats de l'equip directiu, professorat, alumnes i personal no docent.

Continguts

• El pla d'emergència

• Protocol d'evacuació

• Plànols de conjunt

• Plànols de detall

• Annexes

Data de realització:  Curs 2010 - 2011
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Identificació del centre

Nom del centre IES Pare Vitòria - 03000394

Adreça Avinguda d'Elx, 15

Municipi Alcoi – 03801 (Alacant)

Telèfons 965 540 455 – 965 546 302

Fax 965 545 049

Correu electrònic 03000394@edu.gva.es

Pàgina web http://parevitoria.edu.gva.es
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Característiques arquitectòniques

L'edifici s'ubica sobre un solar de 2.500 m2 limitat al nord i a l'Est pel Parc de

Cantagallet, i envoltat pel carrer Músic Pérez Laporta i l'Avinguda d'Elx . Hi ha

un accés per vianants (1m) i una entrada de vehicles (4 metres)  a l'Avinguda

d'Elx i un altre per eixida de vehicles (4 metres) al cantó de les dos vies.

Els  patis  i  les  pistes  esportives  envolten completament  la  planta  de  l'edifici  i

ofereixen lloc suficient per a l'evacuació de totes les persones que puguen estar

dins de l'institut.

Hi  ha  un  petit  edifici  situat  a  la  part  sud  del  recinte,  destinat  a  arxiu  de

documentació,  i  en  el  qual  no  hi  ha  cap  activitat,  fora  de  la  relativa  a

emmagatzemar expedients i butlletins. Tota aquesta informació sobre paper està

emmagatzemada en prestatges i arxivadors metàl·lics.
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Està format per dos edificis situats perpendicularment i comunicats -en la planta

baixa i  primera planta- per un passadís.  Tots dos comprenen les instal·lacions

docents (aules, tallers, laboratoris) i altres dependències (oficines, serveis, bar).

L'edifici vell està format per planta baixa més primera planta; l'edifici nou esta

format per la planta baixa, més tres plantes.

Edifici Vell Edifici Nou

Any de construcció 1965 1985

Superfície construïda (m2) 350 450

Nombre de plantes 2 4

Estructura Formigó i acer Formigó i acer

El centre es troba en un nucli urbà Sí

És un edifici aïllat Sí

És d'ús compartit No
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Carrers i vies d'accés

Carrer o via Direcció Amplada (m) Hidrants Tipus Diàmetre

Avinguda d'Elx Doble 10,50 m

Músic Pérez Laporta Doble 8,20 m

Els  carrers  estan  asfaltats,  tenen  voreres  i  permeten  el  pas  dels  vehicles  de

bombers, policia i ambulàncies, encara que estan mal il·luminats.

Hidrant:  aparell  hidràulic  connectat  a  una  xarxa  general  de  distribució  d’aigua,  que  s’utilitza  per  a

subministrar aigua a pressió per a l’extinció d’un incendi o per a regar. Poden ser de pericó o de

columna i els diàmetres nominals són de 80, 100 o 150 mm.

Característiques docents del centre

Al centre  s'imparteixen  els  nivells  d'ESO,  Batxillerat  diürn  i  nocturn,  PQPI,  i

Cicles Formatius d'Anàlisi i Control (grau mitjà i grau superior)

Nivells educatius Alumnes Total matí Total vesprada Horari

ESO 324

502
- - -

De 8:00 a 15:00

Batxillerat diürn 178 De 8:00 a 15:00

PQPI 26

- - -
181

De 15:05 fins a 09:05

Batxillerat nocturn 63 De 18:00 fins a 22:30

Cicles Formatius 92 De 15:00 fins a 21:00

Altre personal 79 professors, 6 membres de personal no docent i una persona en el bar
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Telèfons d'emergència

Telèfon d'emergències 112 Policia local Alcoi 965.537.145

Parc de Bombers 085 Hospital Verge dels Lliris 965.537.400

Guàrdia Civil 062 Ajuntament d'Alcoi 965.537.100

Policia Nacional 091

Guàrdia Civil de Tràfic 965.242.702

Protecció Civil

Protocol d'avís a les ajudes externes

Cride des del centre IES Pare Vitòria

que està en el carrer Avinguda d'Elx 15

en Alcoi

tenim un ... (incendi, explosió, ... ferits

en ... (edifici..., planta..., biblioteca, laboratori..., taller...)

És (gravetat: molt fum, molt foc, etc.)

hi ha (quantitat) de ferits

i estem evacuant el centre

Sóc el/la (persona que crida: director, conserge, etc.)

En el centre tenim (quantitat) alumnes.

El telèfon de contacte immediat és: 965.540.455
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Implantació del pla d'emergència

Material a preparar

Per comunicar i explicar les accions que cal seguir:

• Es farà un full d'instruccions per a cada tutor/a.

• Es farà un full d'instruccions (format A3) per a cada aula amb:

◦ Croquis de planta

◦ Vies d'evacuació

◦ Punts de concentració

• Es donaran les instruccions pertinents a cada responsable.

• Es deixarà a la Sala de Professors una còpia completa del Pla d'emergència

• Es posarà a la web del centre els arxius PDF amb el Pla d'emergència i els plànols adients.

Col·laboració de l'alumnat

Alumnes  de  4t  ESO,  dins  de  l'assignatura  Taller  Monogràfic  d'Investigació  (Tecnologia)  han

col·laborat en la realització del pla d'emergència participant en les tasques següents:

Revisar i actualitzar plànols, ajudant a comprovar:

• Personal: Alumnes, professorat, personal administratiu

• Distribució general: plantes, aules, escales, ascensor

• Eixides del centre

• Recursos disponibles 

• Sistemes de seguretat: 

◦ Alarmes

◦ Llums d'emergència.

◦ Extintors

◦ Boques d'incendi

◦ Portes

◦ Finestres

◦ Accessos
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Calendari d'actuacions

Data Actuació

Febrer - Març Preparació i recollida de documentació.

Revisió dels plànols existents.

Determinació dels protocols d'evacuació.

21/03/2011 En Claustre de Professors s'informa que:

• S'està confeccionant un Pla d'Emergència.

• Es farà un simulacre complet al llarg d'aquest curs 2010-2011.

• Els tutors i responsables d'aula seran informats del protocol a seguir.

• El seu paper és explicar i conscienciar als alumnes.

• Faran un simulacre amb els seus alumnes, abans de que es faça el

simulacre complet.

• El director del centre serà informa't detalladament del dia i hora.

• S'informarà a l'AMPA, als pares i al Consell Escolar, però sense dir el

moment del fet.

12/04/2011 En Claustre de Professors s'informa dels punts següents:

• Explicar el protocol general d'evacuació.

• Explicar  les  accions  que s'estan duent  a  terme per  implantar-lo  al

centre.

• Definir quines són les accions a prendre per part del professorat.

• Fer saber quin serà el senyal d'alarma que ha de posar en marxa el pla

d'emergència.

08/06/2011 En Claustre de Professors s'informa dels punts següents:

• Sistema d'evacuació per plantes.

• Concreció del senyal d'emergència.

• Informe dels equips a crear.

• Assignació personal i tasques de cada equip d'emergència.

• Donar  a  cada  membre  del  Claustre  la  fitxa  Informe  de  simulacre

(Fitxa 12).

Abril - Maig Formació del personal implicat en l'evacuació.

Formació dels alumnes i concreció dels protocols.

Assaig per cada classe en particular.
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22/06/2011 Simulacre: dimecres, a les 9:20 hores. Assaig general.

Juny 2011 Avaluació del simulacre i mesures a prendre.

Enviament al tutor (CEFIRE) de tota la documentació generada.

Per part de l'Aula Taller de Tecnologia

Explicar a cada curs els plànols utilitzats, fent menció de:

• La senyalització emprada.

• El significat de cada símbol del plànol.

• La forma en que s'indica el camí d'eixida.

• Simular l'evacuació des de la pròpia aula taller.
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Protocol d'evacuació

El senyal d'emergència

El  senyal d'emergència consisteix  en: un toc continu de sirena, i  al mateix temps, tocs

intermitents i repetits del timbre de classe. En sentir aquest senyal, el professorat iniciarà

l'evacuació del aula.

Suport informàtic

Tot el Pla d'Emergència està en dos arxius informàtics, fets amb OpenOffice (o LibreOffice), i que

s'han exportat a PDF. Aquestos arxius PDF també es poden trobar a la web de l'IES Pare Vitòria

(Menú superior, pestanya dreta)

Arxiu Contingut

IESPVemergencia.pdf Aquest document.

IESPVcroquis.pdf Plànols de conjunt, marcant els punts de concentració

Plànols d'evacuació per planta i particularitzats a cada aula, amb les

vies d'evacuació clarament marcades.

Els plànols que es veuen en aquest document  són una versió reduïda dels originals que es troben

en el document adjunt IESPVcroquis.pdf en format A3.

Tot  el  conjunt  d'arxius  propis  i  altres  documents  informàtics  utilitzats  es  troben  a  la  carpeta

Pladeva de la que hi ha tres còpies en diferents ordinadors.

Sols el responsable del Pla d'Emergència pot i deu:

1. Modificar aquestos documents.

2. Actualitzar les còpies existents.

3. Entregar al responsable de web de l'institut les actualitzacions necessàries.
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Altres qüestions a considerar

Assessorament - Tutoria CEFIRE

US REMET ACLARACIONS ALS DUBTES QUE HEU PLANTEJAT.

Persones discapacitades.

Quant a estes persones l’opció més adequada és nomenar a membres d’un equip encarregat de la

seua atenció, tan si fora el cas d’evacuació com de confinament. S’haurien de designar atenent a la

seua  capacitat  física  que  els  permetera  atendre  en  les  degudes  condicions  a  la  persona

discapacitada, si fora el cas.

Marcar aules buides.

És el  membre de  l’EAE qui ha de comprovar que tota la  seua planta o  el  sector  sota la  seua

responsabilitat està buida. També pot optar-se per que cada docent pose un senyal (adhesiu, etc.)

en la porta de cada aula per a facilitar el treball del membre de l’EAE. Este procediment s’hauria

d’explicar a cada docent i a cada membre de l’EAE.

Ordenarà emetre el senyal d'alarma: sirena, tocs?

S’ha de considerar  senyal  d’alarma a qualsevol  manera d’avisar  que s’ha produït  una situació

d’emergència. En el vostre cas, la sirena és el que millor s’adapta a la situació encara que s’ha de

diferenciar del so de la sirena de final o canvi de classe. Este to diferent de la sirena com a senyal

d’alarma ha de ser comunitat a tots els ocupants del centre

Funcions de l’EAE.

En cada planta donaran les ordres als ocupants de la mateixa, per a l'inici de l'evacuació en el

moment i per la via que li comunique el coordinador d'emergències (CE). .............................. Però si

sona la sirena, no fa falta? 

Al sonar l’alarma els membres dels diferents equips han d’acudir al seu punt d’ubicació reflectides

en  els  plànols  i  esperar  ordres.  Potser  no  fera  falta  l’evacuació  o  fera  falta  utilitzar  una  via

d’evacuació diferent a l’habitual ja que la més propera podria estar bloquejada pel foc o el fum.
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Una persona per planta i per edifici = 7 persones mínim. Professorat de guàrdia?

Si que pot ser el professorat de guàrdia, encara que éstos seria millor que foren membres dels

equips de primera intervenció o de primers auxilis, ja que en eixe moment no en tenen alumnes al

seu càrrec. Els membres de l’EAE es millor que siguen els docents que ocupen en eixe moment

l’aula més propera al punt d’ubicació del EAE fixat en els plànols. Per a fer-ho d’esta manera, en el

moment de sonar l’alarma tots el docents haurien d’eixir a la porta de la seua classe per vore qui fa

la funció, a més de que tots han de conéixer les funcions de l’EAE.

Quant al número de membres es una persona per cada punt d’ubicació de l’EAE, normalment a

l’arrancada de cada una de l’escales que hi hagen per ‘edifici (vore que s’ha de senyalitzar als

plànols en el apartat 5 de la tutoria.)

Conserges, Administratius, Bar ... i per la vesprada / nit?

És un càrrec que poden complir perfectament els ordenances o administratius ja que tampoc tenen

alumnes al seu càrrec, i d’acord a les vostres disponibilitats ha d’haver-ne també algú que faça esta

funció durant tot l’horari en què el centre estiga obert

Responsables de planta Un per cada planta de l'edifici?

Els responsables de la planta són els membres de l’EAE d’eixa planta, no cal nomenar responsables

de planta. De la mateixa manera, el responsable d’aula és el docent d’eixa aula.

Plànols per aula o per conjunt d'aules que ix per la mateixa via?

(vore que s’ha de senyalitzar als plànols en el apartat 5 de la tutoria.)

Un adjunte l’únic plànol  que hi ha en el document que em vareu enviar,  amb la senyalització

adequada,  sobre  tot  i  la  més  important  la  ubicació  dels  membres  de  l’EAE  d’acord  amb  la

senyalització que teniu a la tutoria.
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Molt bé el test per als alumnes, és nota la vessant educativa.

Falta el nomenament dels membres dels equips d’emergència.
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Assignació de tasques

Fitxa 1 - Coordinador d'Emergències (CE)

Què fa?

• És el màxim responsable i autoritat a l'hora d'organitzar les mesures d'emergència.

• Cal que estiga sempre localitzable.

• Ha de ser avisat de qualsevol tipus d'emergència.

• Rebrà la màxima informació possible de la possible emergència

• Valorarà la gravetat de les emergències.

◦ Decidirà l'inici de l'alerta i evacuació.

◦ Ordenarà emetre el senyal d'alarma (sirena, tocs?).

◦ Decidirà el moment per rebre ajudes externes (policia, bombers, ambulància).

◦ Mobilitzarà els equips d'emergència  que considere necessaris.

• Dirigirà totes les accions d'emergència.

• Rebrà informació en tot moment dels diversos equips d'emergència.

• Col·laborarà amb els equips d'ajuda externa.

• Realitzarà els informes necessaris. Omplirà el informe de simulacre on-line.

En cas d'accident

• Es quedarà junt als ferits.

• Avisarà o farà que s'avise a l'Equip de Primers Auxilis.

• Avisarà  o  farà  que s'avise  a  les  ajudes  externes  quan ho estime necessari,  a  petició  de

l'Equip de Primers Auxilis.

• Avisarà i informarà al familiars dels afectats.

Qui ho fa?

1 Director del Centre Toni Gonzàlez Picornell ---.---.--- Diürn

2 Director del Centre Toni Gonzàlez Picornell Nocturn

3 Cap d'estudis Marisa García Castejón Diürn

4 Cap d'estudis Jaume Abad Llinares Nocturn
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Fitxa 2 - Equip d'Alarma i Evacuació (EAE)

Què fa?

• Estarà a les ordres del coordinador d'emergències (CE).

• No iniciarà l'evacuació fins a rebre l'ordre del coordinador d'emergències (CE).

• En cada planta

◦ Donarà les ordres als ocupants de la mateixa, per a l'inici de l'evacuació en el moment i

per la via que li comunique el coordinador d'emergències (CE).

◦ Mantindrà l'ordre i controlarà l'evacuació comprovant que se segueixen les instruccions

generals en cas d'evacuació.

◦ Romandrà en alerta davant qualsevol situació que puga dificultar l'evacuació.

◦ Controlarà que les sortides de planta o edifici estiguen obertes i sense obstacles fins a

finalitzar l'evacuació.

◦ Tancarà / Impedirà els pas a través del corredor central, excepte força major.

◦ Impedirà que el personal evacuat faça ús dels ascensors.

◦ Verificarà que no quede ningú en cap de les dependències (aules, tallers, laboratoris,

serveis, minusvàlids, neteja, departaments) de la seva planta.

◦ Verificarà que les finestres i les portes de totes les dependències de la seva planta estan

tancades.

◦ Serà l'últim a abandonar la planta, una vegada finalitzada l'evacuació.

◦ Anirà al punt de concentració comprovant que no queda cap alumne pel camí.

◦ Controlarà el temps de evacuació de la planta

• Planta baixa

◦ Els membres de l'equip de la planta baixa, controlaran que el personal evacuat isca per

les portes establertes i vaja als punts de concentració establerts en cada cas.

◦ Una vegada acabada l'evacuació, ho comunicarà al coordinador d'emergències (CE).

Al nostre centre: una persona per planta i per edifici = 7 persones mínim.

Qui ho fa?

Edifici Planta Responsable Accions

1 Vell Baixa Aula 3 i Aula Música Tancar les portes del corredor central

2 Vell 1a Aula 7 i Aula 12 T Tancar les portes del corredor central
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3 Nou Baixa Equip directiu Tancar les portes del corredor central

4 Nou 1a Laboratori Ciències

Laboratori Química

Tancar les portes del corredor central

5 Nou 2a Aules 14 i 15

6 Nou 3a Aules 19 i 20

7 Nou 4a Aula de dibuix

8 Conserges, 

Administratius i

Equip directiu

Obrir les portes A, B, C i D (Plànol General)

Col·locar barreres guia i tancar les portes del 

corredor central
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Fitxa 3 - Equip de Primera Intervenció (EPI)

Què fa?

• 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, treballaran en parelles.

• En cap cas posaran en perill la seva integritat física.

• Intentaran apagar el foc amb el mètode d'extinció més adequat i més proper, i en el cas de

no poder apagar-ho, intentaran evitar la seva propagació, seguint els consells i instruccions

que es recullen en la fitxa no 7.

• Col·laboraran amb les ajudes externes, si el coordinador d'emergències (CE) ho considerés

necessari.

Qui ho fa?

1 Professor de guàrdia

2 Conserge

3 Professor que ha detectat l'emergència
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Fitxa 4 - Equip de Primers Auxilis (EPA)

Què fa?

• Estarà sempre baix les ordres del Coordinador d'Emergències (CE).

• Prestarà,  en qualsevol  cas,  assistència  a  qualsevol  ferit  o  accidentat,  avaluant  la  lesió  i

informant al Coordinador d'Evacuació i Emergències.

• En cas d'evacuació, portaran al punt de concentració la farmaciola portàtil per atendre les

primeres cures.

• Prepararan el trasllat del ferit si fora necessari.

• Acompanyaran al ferit al centre sanitari, 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  estat  traslladats  a  algun  centre  sanitari.  aquesta  informació  la  traslladaran  al

coordinador d'emergències (CE).

Qui ho fa?

Es recomana que l'EPA esta integrat per:

• Professorat d'educació física

• Persones amb coneixements mèdics

1 Marisa García Castejón Diürn

2 Professors d'educació física Diürn

3

4 Professors d'ISL o FOL Nocturn
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Fitxa 5 - Personal de suport (PA)

Què fa?

• Estarà sempre baix les ordres del coordinador d'emergències (CE).

• És el responsable de comunicar l'alarma i avisar a les ajudes exteriors, quan ho ordene el

coordinador d'emergències (CE).

• És el responsable de desconnectar les instal·lacions generals del centre (electricitat i gas) i

de bloquejar els ascensors, cerciorant-se que no quede ningú dins.

• Únicament no desconnectarà la instal·lació elèctrica en cas de fugida de gas ja que l'acció

podria provocar espurnes i causar un incendi o explosió.

• És el  responsable d'obrir  les  sortides de l'edifici  i  de l'exterior del  recinte escolar,  si  es

troben tancades.

• Poden nomenar-se més d'un en cas de necessitats concretes del centre, com podria ser la

seva grandària, i que servís de l'enllaç entre el coordinador d'emergències (CE) i la resta

dels  equips per canalitzar d'una manera més ràpida i  eficient les  decisions i  ordres del

coordinador d'emergències (CE).

Responsables d'aula

S'elegiran dos responsables d'aula,  entre l'alumnat de cada aula,  mirant de triar persones amb

capacitat per al càrrec.

Dos responsables d'aula més un substitut: per exemple, el delegat i el subdelegat.

Dos responsables de minusvàlids més un substitut: persones àgils i fortes.

Cal comprovar que estes persones assisteixen regularment a classe; en cas contrari nombrarà a

altres persones.

• Tancaran totes les portes, excepte la principal.

• Tancaran les finestres.

• Es situaran a la fi de la fila d'eixida.

• Comprovaran que tots els alumnes baixen al punt de concentració.

• Ajudaran a qui calga. Sense parar-se, ni arreplegar objectes caiguts.

◦ Persones amb crosses: els ajudaran a caminar i alçar-los si cauen

◦ Persones discapacitades (vista i/o oïda): els guiaran cap a l'eixida, seguint amb la resta

de companys.
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Qui ho fa?

Diürn Nocturn Què fa?

1 Conserge 1 Conserge Obrir les portes d'eixida principal: portes A i B

Posar els panells d'anuncis en forma de V per guiar el tràfic.

Mantenir l'orde en les files d'eixida.

2 Conserge 2 Prof. guàrdia Tancar la porta del corredor principal.

Mantenir l'orde en les files d'eixida.

3 Administratiu 1 Prof. guàrdia Obrir la porta C

4 Administratiu 2 Prof. guàrdia Obrir la porta D

5 Psicopedagog

PT

Psicopedagog

PT
Ajudarà en funció de les circumstàncies.
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Responsable de la cafeteria

Què fa?

• Estarà sempre baix les ordres del coordinador d'emergències (CE).

• Desconnectarà les instal·lacions de gas, d'electricitat i d'aigua.

• Únicament no desconnectarà la instal·lació elèctrica en cas de fugida de gas ja que l'acció

podria provocar espurnes i causar un incendi o explosió.

• Obrirà les sortides de la cafeteria si es troben tancades.

• Comprovarà que tot el recinte de la cafeteria queda buit.

• Eixirà ell mateix del recinte i acudirà al punt de concentració.

Qui ho fa?

1 Personal de cafeteria Diürn

2 Personal de cafeteria Nocturn
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Revisió dels elements de seguretat

Planta Element de seguretat Lloc Estat

1 Alarma Al costat de consergeria

1 Alarma Porta pati

1 Alarma Escales/costat secretaria

1 Extintor Consergeria Bé/rev.4-11

1 Extintor Mig aula polivalent B Bé/rev.4-11

1 Extintor Aula musica Rev.3-11

1 Extintor Bar Rev.3-11

1 Manega En mig aula1 Pressió 9'2 rev.1-12

1 Mànega Enfront de direcció Pressió 9 rev.1-12

2 Extintor Enfront del laboratori CN Bé rev.4-11

2 Mànega Entre dep. Francés i Anglés Casi 9 rev.1-12

2 Extintor Enfront ascensor Bé rev.4-11

2 Alarma Enfront de l'aula de F i Q

2 Alarma Al costat del laboratori de CN

2 Alarma En mig aula 8

2 Extintor En mig l'aula 5 Bé rev.4-11

2 Mànega En mig aula 4 Pressió 9 rev.1-12

3 Extintor En mig aula 15 mal rev.4-10

3 Extintor Enfront de l'ascensor Bé rev.4-11

3 Mànega En mig aula 13 Pressió 8'5 rev.1-12

4 Extintor Al costat del departament. Bé/rev.4-10(mal) Prou pressió
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Llati i grec

4 Extintor Enfront ascensor mal rev.4-11

4 Mànega Al costat de l'aula INFO1 

(cristall trencat)

Pressió 8 rev.1-12

4 Alarma Enfront aula 21

5 Extintor Enfront escales Bé rev.4-11

5 Mànega Enfront escales Pressió 7'5 rev.1-12

Han col·laborat els alumnes de 4t Monogràfic de Tecnologia, curs 2010-2011. Actualment tot està

revisat i en condicions de funcionament.
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Fitxa 6a - En cas d'accident
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Fitxa 6b - En cas d'emergència
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Fitxa 7 - Instruccions per a l'Equip de primera intervenció - EPI
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Fitxa 8 - Criteris d'evacuació per plantes

Evacuació sense incendi

Edifici Vell

• Eixirà la Planta Baixa, per les vies marcades, fins arribar al Punt 1.

• Eixirà la Primera Planta, per les vies marcades, fins arribar a baixar les escales interiors.

• Quant es buide la Planta Baixa, travessarà el vestíbul i s'encaminarà al Punt 1.
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Edifici Nou

• Eixirà la Planta Baixa, per les vies marcades, fins arribar al Punt 2 o al Punt 3 (plànol).

• Cada planta superior iniciarà l'evacuació, per les vies marcades, fins arribar al nivell de la

planta inferior.

• Quant es buide la planta a la que ha arribat seguirà el seu camí cap a la planta inferior.

• Repetirà el procés fins arribar a la Planta Baixa i encaminar-se al Punt 2 o al Punt 3.

Evacuació amb incendi

Edifici Vell

• Eixirà la planta incendiada, per les vies marcades, fins arribar al Punt 1.

• Eixirà la planta no incendiada, per les vies marcades, fins arribar al Punt 1.

 

Edifici Nou

• Eixirà la planta incendiada, per les vies marcades, fins arribar al Punt 2 o al Punt 3 (plànol).

• Cada planta superior iniciarà l'evacuació, per les vies marcades, fins arribar al nivell de la

planta inferior.

• Quant es buide la planta a la que ha arribat seguirà el seu camí cap a la planta inferior.

• Repetirà el procés fins arribar a la Planta superior i encaminar-se al Punt 2 o al Punt 3.

• Quant  no  queden  plantes  superiors,  eixirà  la  Planta  Baixa,  per  les  vies  marcades,  fins

arribar al Punt 2 o al Punt 3 (plànol).

• Cada planta superior (per baix de l'incendi) iniciarà l'evacuació, per les vies marcades, fins

arribar al nivell de la planta inferior.

• Quant es buide la planta a la que ha arribat seguirà el seu camí cap a la planta inferior.

• Repetirà el procés fins arribar a la Planta Baixa i encaminar-se al Punt 2 o al Punt 3.
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Fitxa 9 - Instruccions generals per l'alumnat

Si es detecta una emergència

• En tot moment es mantindrà la calma, no es parlarà a crits.

• Ho comunicarà al professor més pròxim: incendi, fuita de gas, explosió o accident.

• Tornarà a la seva aula ràpidament.

Si es realitza una evacuació

• El professor indicarà la situació d'emergència.

• L'alumnat mantindrà l'ordre i atendrà en tot moment les indicacions del professor.

◦ Els responsables d'aula tancaran les finestres.

◦ Els responsables de minusvàlids ajudaran a estes persones.

• Cada alumne abandonarà tot allò que estiga fent.

◦ No s'agafarà cap objecte personal.

◦ Si està utilitzant cap màquina o aparell, el desconnectarà de la xarxa elèctrica.

◦ Si està utilitzant cap altre material, el deixarà damunt de la taula.

◦ S'alçarà del lloc on seu, posarà la cadira correctament i la motxilla damunt la taula.

• Cada alumne  quedarà en peu i quiet al seu lloc.

• El professor indicarà per files la eixida fins a la porta de l'aula.

• Tots els alumnes es situaran en una fila ordenada davant de la porta.

• El professor obrirà la porta (quan estiguen tots) i deixarà eixir els alumnes.

• El professor comprovarà que no queda ningú a l'aula i tancarà la porta.

• Els alumnes caminaran seguint la ruta d'evacuació que marque el plànol.

◦ Es caminarà ràpidament, sense córrer i junt a la paret.

◦ S'intentarà no parlar durant l'evacuació

◦ Si algun objecte barra el pas, s'apartarà fins deixar lliure el camí d'eixida.

◦ Si algun company cau, se l'ajudarà a alçar-se i a caminar.

◦ Es mantindrà l'ordre en els files, sense avançar-se ni córrer.

• Tots baixaran fins al pati i ocuparan el punt de concentració que tinguen assignat.

Què no has de fer:

• No has de tornar a buscar un altra persona (germà, amic o qui siga).

• No has de tornar a buscar un objecte personal.

• No has de córrer a no ser que ho indique el professor.

• No has d'utilitzar l'ascensor
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Fitxa 10 - Instruccions generals per al personal del centre

Si detecta o li comuniquen que hi ha una emergència

• En tot moment es mantindrà la calma, no es parlarà a crits.

• Si és un accident, atendrà a les persones accidentades.

• Ho comunicarà al Coordinador d'Emergències: incendi, fuita de gas, explosió o accident... 

• Tornarà a la seva aula el més ràpidament possible.

Si es realitza una evacuació

És  responsabilitat  del  professor  estudiar  l'apartat  “Instruccions  generals  per

l'alumnat” on s'informa del protocol d'evacuació que han de seguir els alumnes. 

Recordeu:

• No agafar objectes personals, ni parar-se a recollir-los.

• No utilitzar els ascensors.

• Caminar junt a les parets, deixant el lloc central per al pas dels equips d'evacuació i altre personal

d'emergència.

• No has de tornar a agafar res.

• Mantenir l'ordre en l'aula i durant l'evacuació.

• Vigilar que els alumnes seguisquen les normes d'evacuació.

Evacuació:

• Comunicarà la situació d'emergència a la classe.

• Ordenarà l'evacuació.

◦ Tots deixaran el que estan fent, s'alçaran i col·locaran bé les cadires.

◦ El professor indicarà l'eixida per files ordenades.

◦ Els alumnes esperaran, dins de l'aula, junt a la porta.

◦ Comprovarà l'actuació dels grups especials:

▪ Responsables d'aula.

▪ Responsables de minusvàlids.

• El professor comprovarà que el corredor (la via d'evacuació) és factible.

• Cas de ser impossible l'evacuació, optarà pel confinament i prendrà les mesures adients.

• Ordenarà l'eixida de l'aula.

• Acompanyarà als alumnes fins al punt de concentració i romandrà amb ells.

• Comprovarà que estan tots i ho comunicarà al Coordinador d'Emergències.
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Per part dels tutors o responsables d'aula

• Informar als alumnes de l'activitat que es vol realitzar.

• Explicarà què és un Pla d'emergència, perquè és fa i com s'aplica.

• Incidirà en la importància d'una acció coordinada, responsable i disciplinada per part de

tots. Farà conscient a cada alumne de la seva responsabilitat i de la necessitat d'actuar de

forma seriosa i amb disciplina.

• Informarà als alumnes del protocol a seguir.

• Comprovar que el plànol d'evacuació es troba a l'aula

◦ Està en bon estat i en lloc visible

◦ No conté errors.

• Nombrarà les persones dels grups especials:

◦ Dos responsables d'aula més un substitut: per exemple, el delegat i el subdelegat.

◦ Dos responsables de minusvàlids més un substitut: persones àgils i fortes.

◦ Comprovarà  que  estes  persones  assisteixen  regularment  a  classe;  en  cas  contrari

nombrarà a altres dos persones.

• Practicarà amb els alumnes el protocol d'evacuació i el protocol de confinament.

◦ El tutor els acompanyarà fins al lloc del pati que tinguen assignat.

◦ Es passarà llista i després es tornarà a classe i es comentarà l'activitat.

• Informarà de qualsevol incidència:

◦ Aportar cap idea o millora que considere adient.

◦ Comprovar els temps d'evacuació en cada assaig que es faça.

◦ Comprovar la efectivitat de les mesures seguides.

El mateix cal fer amb les assignatures que no es realitzen a l'aula habitual, com

l'Aula Taller de Tecnologia,  el  gimnàs en Educació Física,  el  taller de Plàstica,

Dibuix, Laboratoris, Idiomes, Llengües Clàssiques i altres Optatives.

En aquestes assignatures serà el professor responsable o el cap de departament

qui  s'encarregarà  d'instruir  als  alumnes  del  protocol  a  seguir  i  de  la  via

d'evacuació adient.
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Horari tutories curs 2010 – 2011 (diürn, matí)

Curs Dia Hora Tutor/a Data de realització

1r ESO A Dimarts 11:05 Mª Pilar Ferre Doménech 24/05/11

1r ESO B Dimarts 11:05 Mar Carmen Calero Garcia

1r ESO C Dimarts 11:05 Ana Pascual Valls

2n ESO A Dilluns 08:55 Vicent Romans Noguera 24/05/11

2n ESO B Dijous 11:05 Consol Payà Ramos

2n ESO C Dijous 09:45 Marisa Juan García

2n ESO D Divendres 11:05 Mª Mercedes Mayor Payà

3r ESO A Dimecres 12:00 Juan Latorre Espinós 19/05/11

3r ESO B Dimecres 13:15 Mª Àngels Albero Ferre 20/04/11

3r ESO C Dimecres 08:00 José A. Agulló Brotons

3r ESO D Dimarts 14:10 Pilar Gomis Martí

4t ESO A Dimarts 09:45 Nativitat Garcia Navarro

4t ESO B Dimarts 13:15 Pau Sanchis Vilaplana 19/05/11

4t ESO C Dilluns 13:15 José Benjamín González Nebot

4t ESO D Dilluns 08:00 Hermínia Torregrosa Cerdà

1r BAT A Dimecres 14:10 Assumpta Antúnez Roca

1r BAT B Dimecres 12:00 Francesc Cunyat Plana

1r BAT C Dijous 08:55 Pilar Terol Gisbert

1r BAT D Dilluns 12:00 Mariola Miró Sánchez 18/04/11

2n BAT A Dilluns 13:15 Cristina Sánchez Colomer

2n BAT B Dijous 11:05 Anna Oltra Andrés

2n BAT C Dimarts 08:00 Josep Durà i Peiró
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Horari tutories curs 2010 – 2011 (tarda i nocturn)

Curs Dia Hora Tutor/a Data de realització

PQPI 1A Divendres 19:05 Esther 20/05/11

PQPI 1B Divendres 18:30 Aurora Pascual Pozuelo 26/05/11

PQPI 2A Dimecres 16.55 Maria Lidón Ávila Navas 20/05/11

BAT 1X Divendres 17.00 Manuel Fernández 

BAT 2X Divendres 17.00 Jaume Abad Llinares

1r CFGM 1 Dijous 18:30 Anna Gisbert Doménech 23/05/11

1r CFGM 2 Dijous 16:30 Mª Ángeles Vinaches 23/05/11

1r CFGS 1 Dimarts 17:05 Ángela Prats Fabra 24/05/11

2n CFGS 2 Divendres 15:00 Beatriz Viseras Casanova 24/05/11
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Detall d'evacuació per planta

Dins del pla de formació del professorat i dels alumnes que es fa cada curs escolar, es important

que  vegen  els  plànols  complets  de  planta,  encara  que  dins  de  la  cada  aula  estiga  un  plànol

particularitzat amb una sola via d'evacuació que és la que practicaran amb el tutor o professorat

responsable d'aula.

• Tant els alumnes com el professorat han de comprendre el plànol complet d'evacuació de la

planta i la importància de l'orde d'eixida.

• S'ha de intentar aconseguir un  règim laminar (no turbulent) en les files dels alumnes que

s'evacuen.

• L'alumnat ha de ser conscient de la existència d'altres vies d'evacuació en eixa planta, i així

valorar la importància de mantenir l'orde en la fila i  la via per la que ha d'eixir,  sense

desviar-se.
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Edifici vell - Planta Baixa

Plànol

Detalls al protocol d'evacuació

• Els professors que primer arriben als punts de concentració s'encarregaran de dirigir  la

resta dels alumnes cap a eixe punt, evitant que es dispersen.

• Tot el professorat present evitarà que la velocitat d'evacuació minve una vegada arribats al

pati.

• No utilitzaran la rampa per a l'evacuació de persones sense discapacitats o minusvalideses.

• Cal que el professorat es preocupe de mantenir l'orde en les files.

• Cal que el professorat controle la velocitat d'evacuació: ràpida i sense córrer.
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Edifici vell - Primera planta

Plànol

Detalls al protocol d'evacuació

• El professorat de guàrdia controlarà l'evacuació de la planta

• Un professor baixarà a la fi de les escales i deixarà eixir files de la primera planta segons

vaja buidant-se la planta baixa.

• Dos professors, un per cada banda, aniran comprovant que estan les dependències buides.

Data: 14/11/2016 Pàgina  37 de 53



             IES Pare Vitòria - Alcoi Pla d'Emergència

Edifici nou – Planta baixa

Plànol

Detalls al protocol d'evacuació

• Els professors que primer arriben als punts de concentració s'encarregaran de dirigir  la

resta dels alumnes cap a eixe punt, evitant que es dispersen.

• Tot el professorat present evitarà que la velocitat d'evacuació minve una vegada arribats al

pati.

• No utilitzaran la rampa per a l'evacuació de persones sense discapacitats o minusvalideses.

• Cal que el professorat es preocupe de mantenir l'orde en les files.

• Cal que el professorat controle la velocitat d'evacuació: ràpida i sense córrer.
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Edifici nou - Primera planta

Plànol

Detalls al protocol d'evacuació

• Un professor baixarà a la fi de les escales de la seua planta i deixarà eixir les files d'alumnes

segons vaja buidant-se la planta inferior.

• Dos professors, un per cada banda, aniran comprovant que estan les dependències buides.

• Cal que el professorat es preocupe de mantenir l'orde en les files.

• Cal que el professorat controle la velocitat d'evacuació: ràpida i sense córrer.
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Edifici nou – Segona Planta

Plànol

Detalls al protocol d'evacuació

• Un professor baixarà a la fi de les escales de la seua planta i deixarà eixir les files d'alumnes

segons vaja buidant-se la planta inferior.

• Dos professors, un per cada banda, aniran comprovant que estan les dependències buides.

• Cal que el professorat es preocupe de mantenir l'orde en les files.

• Cal que el professorat controle la velocitat d'evacuació: ràpida i sense córrer.
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Edifici nou - Tercera Planta

Plànol

Detalls al protocol d'evacuació

• Un professor baixarà a la fi de les escales de la seua planta i deixarà eixir les files d'alumnes

segons vaja buidant-se la planta inferior.

• Dos professors, un per cada banda, aniran comprovant que estan les dependències buides.

• Cal que el professorat es preocupe de mantenir l'orde en les files.

• Cal que el professorat controle la velocitat d'evacuació: ràpida i sense córrer.
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Edifici nou - Quarta Planta

Plànol

Detalls al protocol d'evacuació

• Un professor baixarà a la fi de les escales de la seua planta i deixarà eixir les files d'alumnes

segons vaja buidant-se la planta inferior.

• Dos professors, un per cada banda, aniran comprovant que estan les dependències buides.

• Cal que el professorat es preocupe de mantenir l'orde en les files.

• Cal que el professorat controle la velocitat d'evacuació: ràpida i sense córrer.
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Avaluació del pla d'emergència

Avaluació del Simulacre 1 - Juny 2011

El simulacre es realitza el 22 de juny de 2011, a les 9:20 hores, en la segona classe. Prèviament s'han

revisat els protocols i s'ha recordat a tot els professorat l'actuació a seguir.

En sonar el senyal d'emergència, i abans de que acabe de sonar, ja hi ha gent eixint de les classes,

de forma ordenada i seguint les vies establertes.

El  simulacre  es  completa  de  forma total  en un temps total  de  3  minuts  i  4  segons,  cosa  que

considerem una bona marca. Molts professors comenten després que els mateixos alumnes han

actuat de forma organitzada i correcta, i sense que calga prendre cap mesura extraordinària.

Cal fer constar que no estaven tots els alumnes ja que els de segon de Batxillerat han finalitzat les

proves PAU. S'estima que el nombre d'alumnes evacuats és de 420 aproximadament.

El fet de que hi ha 3 punts d'encontre i que l'evacuació es realitza per diferents portes i en files

dobles (8 files en total) ha facilitat en gran manera tot el procés.

L'alumnat, en conjunt, ha respost de forma responsable i ha realitzat correctament les tasques que

se li havien encomanat. En el cas de minusvalidesa greu, la persona ha quedat en confinament amb

dos companyes.

Després es passa classe per classe, felicitant a alumnes i professorat per la seva tasca. Al mateix

temps es pren nota de les seves opinions, que donen de forma oberta.

Els punts que s'han vist millorables són:

1. La persona que dóna el senyal d'alarma no pot ser la que obri les portes.

2. El professorat de l'edifici vell ha de millorar el control de les files d'eixida.

3. Cal millorar l'agrupació de les persones al voltants del punts de concentració.
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Propostes de millora

Aquesta primera versió del Pla d'Emergència és millorable i així s'ha de fer. Per al proper curs es

proposen unes mesures que esperem ens donen dades i idees útils.

1. Posar persones en llocs alts (últimes plantes i terrassa) que filmen l'eixida dels alumnes.

2. Posar persones de test en determinats llocs, per veure si són avisades.

3. Que cada professor d'aula comprove el temps que tarda cada aula.

4. Fer  una  enquesta  amb  els  alumnes,  per  cada  classe,  escoltant  les  seves  experiències  i

recollint les idees que puguen aportar.

Propostes de seguiment

A l'inici de cada curs escolar:

• Informar / Recordar el protocol al professorat (especialment al nou vingut).

• Informar / Recordar el protocol als alumnes (especialment al nou vingut: 1r ESO i nous

alumnes).

• Entregar a cada professor una còpia de les fitxes 8, 9 i 10.

• Entregar a cada professor una còpia de la fitxa “Per a tot el professorat” (pàg. 46)

• Entregar a cada tutor i cap  de departament una còpia de la fitxa “Per als tutors i Caps de

Departament ...” (pàg. 47)

• Informar que el Pla d'Emergència complet es troba a la web de l'IES Pare Vitòria

• Abans del 1r trimestre:

◦ Fer simulacres parcials en cada aula de 1r ESO.

◦ Fer un simulacre complet diürn i nocturn.
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Annexes

Models dels comunicats i avisos

• Avís a tutors i caps de departament.

• Instruccions a l'alumnat.

• Avís del senyal d'emergència.

Un test per als alumnes

• Identificar correctament els senyals d'emergència.

• Respondre amb seguretat a preguntes sí / no.

Comentari en comú: les actuacions incorrectes

Repartir un text on es descriu el que passa en una suposada emergència. Aquest

text es pot trobar  en el document “Plan de Evacuación en Centros Docentes” del

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (veure fonts consultades).

El tutor pot repartir  aquest text als alumnes i  després de llegir-lo,  comentar i

racionalitzar les idees que es diguen.

• Què s'ha fet mal?

• Per què és incorrecta una determinada acció?

• Què faries, al teu nivell, per solucionar-ho?
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Pla d'emergència 2011 – 2012

Als TUTORS/TUTORES i CAPS DE DEPARTAMENT amb aula

específica (Dibuix, Idiomes, Laboratoris, Tecnologia ...) - 5/12/2011

Actuació a seguir:

 Demanar  en  consergeria  -si  no  els  teniu-  el  protocol  d'emergència i  el  plànol

corresponent a l'aula del vostre curs, o descarregar-se-lo de la web IES Pare Vitòria..

 Penjar el plànol a l'aula, en un lloc visible.

◦ Suggeriment: a la paret entre la pissarra i la porta, damunt de les papereres.

 Explicar a tot l'alumnat el protocol d'evacuació i el plànol d'evacuacuó de la seva

aula. Donar-los la fitxa 9: Instruccions generals per l'alumnat.

◦ Cada tutor/a és responsable de la formació dels seus alumnes.

◦ Cada  Cap  de  Departament  designarà  a  la  persona  encarregada  de  fer  cada

assaig en cada laboratori o aula pertinent.

 El Pla d'Emergència complet es troba a la  web del Centre, allí trobareu activitats

per realitzar -si ho creeu convenient- amb els alumnes (a banda del simulacre).

 Fer l'assaig  del  simulacre el  més aviat  possible,  dins  de dues setmanes  a partir

d'aquest comunicat.

 Comunicar a direcció -per escrit- el dia i hora en que s'ha fet l'assaig, el temps que

s'ha necessitat i si ha hagut cap incidència.

Gràcies per la vostra ajuda.
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Pla d'emergència 2011 - 2012

A TOT EL PROFESSORAT - 5/12/2011

Senyal d'emergència:

 El senyal d'emergència consisteix en: un toc continu de sirena, i al mateix temps,

tocs  intermitents  i  repetits  del  timbre  de  classe.  En  escoltar  aquest  senyal,  el

professorat iniciarà l'evacuació del aula.

Recordeu:

 El  Pla  d'Emergència  complet  es  troba  a  la  web del  institut.  Es  obligació  nostra

conèixer el seu contingut -tant del document com dels plànols- i estar preparats per

actuar de forma correcta front a una situació de perill. El que es posa a continuació

sols és un resum molt breu i no complet.

 Els passos bàsics són:

◦ Deixar tot el que s'està fent, posar bé les cadires i llevar obstacles.

◦ Formar una fila ordenada a la porta de classe.

◦ El professor/a dóna l'eixida quan veu el camí lliure i tanca la porta.

◦ Seguir el camí marcat en el plànol d'aula.

◦ Acompanyar als alumnes fins al punt de reunió i quedar-se amb ells.

◦ Cap  planta  superior  pot  travessar  una  planta  inferior  que  encara  no  estiga

buida.

◦ No creuar-se amb altres files d'alumnes, mantenir un caminar fluït.

 Comproveu que els plànols estan penjats a l'aula i que no hi ha cap oblit o errada.

 El  professorat  de  guàrdia  s'encarrega  de  mantenir  les  files  d'eixida  i  facilitar

l'evacuació.

Gràcies per la vostra ajuda.
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Fitxa test: Nom Curs:

Enunciat Sí No

1

2 Estem preparant-lo .... :-)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Comenta les actuacions incorrectes

El miércoles pasado estábamos en clase de dibujo técnico cuando de repente empezó a sonar

la  sirena  del  colegio.  Sobresaltados,  todos  levantamos  la  cabeza  pero  no  nos  asustamos

porque cada dos por tres pasa lo mismo en la escuela: suena la alarma y luego se para. Así

que continuamos escuchando a Lucía,  la  profesora,  sin hacer ningún caso.  Mientras esto

sucedía,  Luis  y  Mario  habían  ido  al  lavabo  para  limpiar  la  tinta  de  los  recipientes  que

habíamos estado usando en la clase. 

Sin embargo, aquel día el ruido de la sirena no cesaba y todos empezamos a inquietarnos. La

profesora salió al pasillo y consultó con otro profesor que estaba tan alarmado como ella.

Después de un corto intercambio de palabras, la profesora volvió a entrar rápidamente en

clase y nos gritó que saliéramos todos del aula, dejando todo tal y como estaba sobre la mesa,

y que fuéramos hacia el patio. También le ordenó a Carlos que cerrara las ventanas. 

Lo que ocurrió a continuación fue un desmadre. Todos queríamos salir al mismo tiempo y lo

único  que  conseguimos  fue  estorbarnos  y  tropezar  los  unos  con  los  otros.  Dos  de  mis

compañeros  se  empujaron y cayeron al  suelo,  provocando que los  que  veníamos detrás

acabáramos amontonados,  unos encima de los otros.  Después de levantarnos,  discutimos

cuál era el camino más corto para llegar al patio y, como no nos poníamos de acuerdo, se

formaron  varios  grupos  que  tomaron  caminos  distintos.  Incluso  hubo  unas  chicas  que

prefirieron dirigirse a la terraza posterior del edificio. 

Cuando estábamos en el patio Carlos, exclamó: 

-¡Ostras! ¿Habéis visto a Mario y a Luis? ¡Estaban en el lavabo cuando ha sonado la sirena!

Carlos se lo comentó a Lucía y ella buscó al profesor encargado de verificar la evacuación de

cada planta del edificio, pero le dijeron que no había ido a la escuela. Aquellos días, faltaron

varios  «profes» que estaban impartiendo unas  clases prácticas  en una empresa.  Así  que,

Lucía volvió a subir hasta donde estaban los chicos para asegurarse de que habían salido ya

de  los  lavabos.  Allí  los  encontró,  charlando tranquilamente,  sin  pensar  que  pasara  nada

grave. Según dijeron, no se habían enterado de nada. 

Después de muchísimo rato, supimos que la situación de emergencia había sido provocada

en  el  laboratorio.  Por  lo  visto,  hubo  algún  problema  con  unos  productos  almacenados

incorrectamente y  se  produjo  una explosión que derivó en un pequeño incendio.  Fue la

señora de la limpieza la que descubrió las llamas y, sin saber muy bien qué hacer, avisó al

conserje porque era la persona más cercana. Éste conectó la alarma del edificio, llamó a los

bomberos y, después, se fue en busca de la directora del colegio.

Font: Plan de Evacuación en Centros Docentes - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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Fonts consultades

Generalitat Valenciana - Servici de prevenció de riscos

http://www.edu.gva.es/per/val/riesgos.htm

Mesures d'emergència

• Formació en Mesures d'Emergència 2010.

• Guia de Mesures d'Emergència 2010(pdf).

• Informe de simulacre de Mesures d'Emergència.

• Model de Mesures d'Emergència IES (pdf).

• Model de Mesures d'Emergència CEIP.

¿Qué significa una escuela segura?

http://www.educar.org/articulos/escuelasegura.asp

Plan de evacuación - I.E.S. L'Om

http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/46022245/evacuacionieslom.pdf

Pla d'emergència del centre docent

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

... Inici > Departament > Publicacions > Monografies >

Pla d'emergència del centre educatiu

• Elaboració del pla

• Consells i instruccions a tenir en compte

• Fitxes

Pla d'emergència IES Gabriel Ferrater

http://iesgabrielferrater.wordpress.com/pla-demergencia/

Pla d'emergència IES Sant Quirze del Vallès

http://www.iessantquirze.com/

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo

Plan de evacuación en centros docentes

http://www.insht.es/portal/site/Insht/
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