
 

INSTRUCCIONS D’ACTUACIÓ 

EN CAS D’EMERGÈNCIA 
L’EOI València-Saïdia disposa de tres escales d’emergència i dues eixides d'emergència: 

E1: Escala central que evacua per les portes d'accés principal. 

E2: Escala exterior que evacua per la porta d'accés principal. 

E3: Escala lateral que evacua per la porta d'eixida al costat de Secretaria. 
 

Vegeu distribució de vies d'evacuació per plantes i aules ACÍ. 

EVACUACIÓ: 
 Si sona l'alarma, conserveu la calma. 

 Si es comunica per megafonia que cal evacuar el centre, seguiu les instruccions del vostre 

professor/a i prepareu-vos per a l'evacuació. 

 No arreplegueu objectes personals. 

 Eixiu de l’aula quan us ho indique el vostre professor/a i seguiu en tot moment les 

instruccions del personal d'emergències (identificats/des amb armilles reflectants). 

 Dirigiu-vos a l’escala que us corresponga, de manera ràpida i ordenada, sense córrer ni 

cridar. 

 Si aquesta escala estiguera inutilitzada pel sinistre, haureu de dirigir-vos a l'escala més 

pròxima. 

 En cap cas podeu usar els ascensors ni tornar arrere. 

 Baixeu pel costat dret de l'escala. L'esquerre ha de quedar lliure per als equips externs 

d'emergència. 

 En cas de fum o gasos de combustió, camineu ajupits/des, gatejant si és necessari, i 

protegiu-vos la boca i el nas amb un mocador o un altre tipus de peça de roba. 

 Si creieu que alguna persona s'ha quedat a l'interior de l'edifici, comuniqueu-ho als 

responsables d'emergència. 

 Una vegada a l'exterior de l'edifici, dirigiu-vos al punt de reunió situat en c/ Pla de la Saïdia 

cantonada amb c/ Doctor Olóriz, i no torneu a entrar a l'edifici fins que es declare finalitzada 

l'emergència. 

CONAT D’INCENDI:  

 Accioneu el polsador d'alarma més pròxim i truqueu al telèfon d'emergències del 

centre: 684392749. 

 No intenteu apagar el foc. 

 Espereu instruccions de l'equip d'emergències. 

 Si es comunica per megafonia o a través dels/les responsables d'emergències que cal 

evacuar el centre, seguiu les instruccions de l'apartat anterior (EVACUACIÓ). 

 Si es donara el cas de trobar-vos atrapats/des a l'aula o un altre espai del centre, haureu 

de tancar la porta, bloquejar-ne les escletxes, romandre ajupits/des i tapar-vos les vies 

respiratòries, a més d'avisar al 112 i al telèfon d'emergències del centre esmentat 

anteriorment. 

ALTRE TIPUS D’INCIDÈNCIES: 
 Recordeu que davant qualsevol incidència o situació de perill a l'aula o a la resta 

d'instal·lacions de l'edifici, heu de trucar al nostre telèfon d'emergències 684392749. 

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500026537254&name=DLFE-2399097.pdf

