
CONSIGNES O INSTRUCCIONS GENERALS EN CAS D’EVACUACIÓ

. En el moment en què es detecte una situació d’emergència, aquesta es 
comunicarà a la Direcció, al professorat de guàrdia, als conserges o al personal 
d’administració.  El  Director  i/o  el  professor  de  guàrdia  de  l’Equip  Directiu 
n’avaluaran la gravetat i hi donaran les intruccions pertinents.
 

.  El  senyal  d’alerta (tocs  de botzina  breus i  intermitents)  servirà  per  a 
preparar la comunitat escolar per si de cas l’evacuació és ordenada.

.  L’evacuació  començarà  amb  el  senyal  d’alarma i  evacuació  (un  toc 
persistent de botzina).

. L’evacuació es realitzarà de forma ordenada i per sectors (plantes i ales 
de l’edifici) d’acord amb les vies d’evacuació determinades al PAE i seguint els 
següents criteris:

- Es farà de baix a dalt de l’edifici: els ocupants de la planta baixa 
seran els primers a desallotjar-lo i els de la segona planta els últims a fer-ho.

- De forma simultània, els de les plantes superiors es mobilitzaran 
ordenadament cap a les escales indicades al PAE i no descendran a les plantes 
inferiors fins que els seus ocupants no les hagen desallotjades i no els ho ordene 
el Cap d’intervenció.

- L’alumnat que haja d’utilitzar l’escala central  principal (Eixida C) 
farà servir com a punt de referència en la direcció d’eixida un suport: la barana per 
a aquells que provenen de l’ala dreta de l’edifici o la paret si ho fan des de l’ala  
esquerra.

- No s’utilitzaran altres eixides que no siguen les normals de l’edifici 
(vies d’evacuació), ni tampoc els ascensors.

- Es tancaran les finestres i les portes de cada aula.
- L’ordre de l’evacuació per sector el determinarà el  Cap de sector, 

una vegada li ho haja ordenat el Cap d’intervenció. El Cap de sector serà l’últim a 
abandonar la zona assignada i comunicarà l’evacuació definitiva de la seua àrea 
al Cap d’intervenció.

- El desallotjament en cada sector es farà per grups d’alumnes que 
aniran acompanyats pel professor responsable respectiu.

- Professorat i  alumnat s’hauran de dirigir  al  punt de concentració 
fixat i hi esperaran a què l’evacuació siga acomplerta.

-  El  Cap  d’intervenció  farà  el  recompte  final  en  els  punts  de 
concentració i hi donarà les instruccions definitives abans de finalitzar l’evacuació.



EQUIPS D’INTERVENCIÓ

Responsables  de  detecció  i  alerta:  qualsevol  membre  de  la  comunitat 
escolar.

Cap d’intervenció: Director i/o professor de guàrdia de l’Equip Directiu.

Equip d’intervenció:  Director i/o professor de guàrdia de l’Equip Directiu, 
professorat de guàrdia i conserges.

Equip de primers auxilis:  conserges i  professorat  de Ciències Naturals  i 
d’Educació Física sense alumnes al seu càrrec.

Equips d’evacuació de sector (plantes i ales de l’edifici): professorat que en 
el moment de l’emergència  es troba   fent  classes a les aules A-2, B-2 i C-2 (ala 
esquerra)  i  A-3,  B-3  i  C-3  (ala  dreta)  que  exercirà  com  a  Cap  de  sector  i  
responsable d’evacuació de l’àrea corresponent.  Així  mateix,  els professors de 
cada  aula  es  responsabilitzaran  dels  alumnes  a  qui  en  aqueix  moment 
estiguessen fent classe i seguiran les instruccions del Cap de sector respectiu.

Equip d’alarma i evacuació: conjunt de la comunitat escolar.



SECTORS D’EVACUACIÓ EN QUÈ ES CONSIDERA DIVIDIT EL CENTRE

1. Gimnàs, cantina i habitatge del conserge.
2. Despatxos, Sala de Professors i Sala d’AMPA.
3. Biblioteca,  Aula Magna, Despatxos del PT i d’Orientació.
4. Planta baixa - ala esquerra: aules A-2, A-2 bis,  A-4, A-6, A-8 i Aula 
Teatre.
5. Planta baixa - ala dreta: Aula Música i aules A-3, A-5, A-7 i A-9.
6. Primera planta –ala esquerra: Aula d'Informàtica I, Aula de 
Diversificació  i aules B-2, B-2 bis,  B-4, B-6 i  B-8.
7. Primera planta -ala dreta: Laboratori  de  Ciències  Naturals, Aula 
d’Informàtica II  i aules, B-3 i B-5.
8. Segona planta - ala esquerra: aules C-2, C-4, C-6 i C-8  i Aula de 
Dibuix.
9. Segona planta - ala dreta: Laboratoris  de  Física  i  Química  i aules 
C-1, C-3 i C-5.
10. Aules prefabricades: Aula de Tecnologia, P-1, P-2 i P-3.

VIES D’EVACUACIÓ

. Sector 1 - Cap de sector: professors Educació Física i encarregat Cant.
Porta gimnàs.

. Sector 2 - Cap de sector: personal d’adiministració i professorat.
Porta P.

. Sector 3 - Cap de sector: professorat Biblioteca i Aula Magna.
Eixida biblio.

. Sector 4 - Cap de sector: professor A-2. 
A-2 , A-2 bis i A-4 - Eixida C.
A-6, A-8 i Teatre - Eixida I.

. Sector 5 - Cap de sector: professor A-3.
A-3 i Música - Eixida C.
A-5, A-7 i A-9 - Eixida D.

. Sector 6 - Cap de sector: professor B-2.
B-2, B-2 bis, B-4 i Informàtica I - Escala  i eixida C.
B-6, B-8 i Aula de Diversificació  - Escala i eixida I.

. Sector 7 - Cap de sector: professor B-3.
B-1 i B-3 - Escala i eixida C.
B-5 i LAB CN - Escala i eixida D. 

. Sector 8 - Cap de sector: professor C-2.
C-2 i C-4 - Escala i eixida C.
C-6, C-8 i Dibuix - Escala i eixida I.

. Sector 9 - Cap de sector: professor C-3.
C-1 i C-3 - Escala i eixida C.
C-5 i LAB F i Q - Escala  i eixida D.

. Sector 10 – Cap de sector: professor de Tecnologia.
Aula de Tecnologia, P-1, P-2 i P-3 – Pistes esportives.



EQUIPS D’EVACUACIÓ DE SECTOR.

a/  Sectors 1, 2 i 3: dependències específiques de la planta baixa.

Ateses les característiques especials ja esmentades dels sectors 1, 2 i  3, 
la seua evacuació, tot i seguir les condicions generals d’evacuació, s’atindrà a les 
següents particularitats:

Sector 1: Gimnàs, cantina i habitatge del conserge.
L’encarregat  d’organitzar-ne  l’evacuació  serà  el  professorat 

d’Educació Física que en aqueix moment hi estiga fent classe. En el cas de no 
haver-hi  cap  professor  a  les  instal.lacions  del  gimnàs,  se’n  farà  càrrec  el 
responsable de la cantina i el  professorat que s’hi  puga trobar. L’evacuació es 
realitzarà  de forma ràpida  i  ordenada per  la  porta  lateral  esquerra  d’accés al 
gimnàs (porta gimnàs).

Pel  que fa a l’evacuació de l’habitatge del conserge, hom avisarà 
telefònicament des de consergeria a l’habitatge. Cas de no funcionar el telèfon, un 
dels conserges s’hi aproparà per avisar i retornarà immediatament al seu lloc de 
treball.

L’evacuació de l’habitatge es realitzarà sempre en direcció contrària 
al focus produït; així, si l’incident es produeix en qualsevol dependència escolar,  
hom abandonarà l’habitatge per la porta existent a la zona de la caldera, i des del 
pati interior, a l’exterior del centre (porta dipòsit). Si, per contra, el succés ocorre 
al dipòsit de gasoli, l’evacuació es realitzarà cap a l’interior de l’edifici escolar, tot  
accedint  a l’exterior  a través de la porta  situada al  corredor de la cantina i  el  
gimnàs (porta gimnàs).

Sector 2: Despatxos, Sala de Professors i Sala d’AMPA. 
L’encarregat  d’organitzar-ne  l’evacuació  serà  el  personal 

d’administració del centre qui, una vegada conclosa aquesta feina a través de la 
porta central d’accés de professors (eixida P) i  juntament amb el professorat que 
en aqueix moment es trobe a la Sala de Professors, es posarà al servei del Cap 
d’intervenció per a qualsevol necessitat que es pogués presentar.
 

Sector 3:  Biblioteca, Aula Magna i despatxos de PT i Orientació.
Seran els professors de la biblioteca i  els que en aqueix moment 

estiguen treballant a l’Aula Magna els encarregats d’organitzar-ne l’evacuació, que 
s’haurà   d’efectuar   per    la  porta  lateral  (porta biblio)  de forma ràpida i 
ordenada tot seguint les instruccions generals d’evacuació.

Els evacuats del sector 1i 3 es dirigiran al punt de concentració principal 
en  la  zona  de  les  pistes  esportives,  mentre  que  els  del  sectors  2 hauran 
d’abandonar el recinte exterior del centre eixint per la porta exterior de professors 
(eixida P) i tindran com a punt de concentració la porta d’accés pel carrer Doctor  
Cristóbal Pardo. 

   b/ Sectors 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10: aules, laboratoris i departaments.        



CONSIGNES PER AL CAP DE SECTOR

. El professor que en el moment de l’emergència estiga fent classe a 
les aules A-2, B-2, i C-2 (ala esquerra) / A-3, B-3 i C-3 (ala dreta) i el professor de 
Tecnologia seran el Cap de sector i l’encarregat de l’evacuació dels alumnes de 
la seua planta i ala i n’organitzarà la resta de professorat per tal d’evacuar la zona 
al seu càrrec.

. Romandrà alerta a les ordres del Cap d’intervenció.

.  Donarà les ordres per  al  torn d’eixida de cada aula,  que es realitzarà 
evacuant les aules de menor a major distància a l’eixida assignada, tot tenint-hi en 
compte l’índex de perillositat per a cadascuna de les aules del sector.

.  Comprovarà  que  no  quede  ningú  a  les  dependències  del  seu 
sector, així com que totes les portes i finestres n’estiguen tancades.

. Serà l’últim a abandonar el sector que li ha estat assignat.

. Una vegada ha conclòs l’evacuació del seu sector, donarà l’informe 
corresponent al Cap d’intervenció i es dirigirà al punt de concentració principal 
del professorat i de l’alumnat (pistes d’esport).

CONSIGNES PER AL PROFESSORAT D’AULA O LABORATORI

. El professor de cada aula o laboratori s’encarregarà dels alumnes a 
qui estigués impartint classe.

. Indicarà als alumnes que mantinguen l’ordre.

. Controlarà que no arrepleguen cap objecte personal.

. S’assegurarà que totes les finestres són tancades. 

. A l’hora de procedir a l’evacuació, formarà els alumnes en fileres i 
seguirà les indicacions del responsable del seu sector. Per tant, esperarà l’ordre 
d’eixida del Cap de sector, així  com la  via d’evacuació fixada d’acord amb el 
PAE.

.  Una vegada tots els alumnes hagen eixit  i  després de tancar la 
porta de l’aula o laboratori, eixirà en darrer lloc i tancarà aquesta porta.

.  En  haver  informat  el  Cap  de  sector,  es  dirigirà  al  punt  de 
concentració principal (pistes d’esport) on realitzarà el control dels alumnes al 
seu càrrec.



CONSIGNES PER A L’ALUMNAT

   a/ Si detecteu una emergència:
. Comuniqueu-la al professor o conserge més pròxim.
. Torneu ràpidament a la vostra aula.

   b/ Si sona el senyal d’alerta:
. Manteniu al màxim l’ordre i el silenci.
. Seguiu les indicacions del professor.
. No arreplegueu cap objecte personal.

   c/ Durant l’evacuació:
.  Feu  l’evacuació  ordenadament  i  en  silenci,  sense  córrer  ni 

empényer els companys i respectant en tot moment l’ordre d’evacuació.
. Marxeu en filera d’un en un prenent com a referència d’eixida la 

paret o la barana de l’escala. 
. No us detingueu sota cap concepte.
. Dirigiu-vos al punt de concentració fixat pistes d’esport  i quedeu-

vos-hi al costat del vostre professor.
. Circumstàncies especials:
  -  Si  sou  fora  de  l’aula  i  dins  l’edifici,  dirigiu-vos  a  la  filera 

d’evacuació més pròxima i seguiu les ordres del professor corresponent.
   -  Si  sou  fora  de  l’aula  i  de  l’edifici,  dirigiu-vos  al  punt  de 

concentració sense entrar a dins l’edifici per cap motiu. 


