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1. PRESENTACIÓ DEL MANUAL 
 
Amb el contingut d´aquest manual es pretén que el personal del centre educatiu sigui capaç d’implantar 
l’autoprotecció als centres escolars, al mateix temps que imparteixi a l’alumnat els coneixements precisos 
per a què, en el cas de veure’s involucrat en una situació d’emergència, pugui actuar amb l’encert i la 
serenor necessaris per a garantir llur seguretat.  

 
 

2. FONAMENTS LEGALS 
 
 
2.1 LLEI DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
La Llei 2/1985, sobre protecció civil, estableix de forma legal la necessitat i l’obligatorietat que les activitats 
disposin d´un Pla d´autoprotecció . 
 
Els centres, establiments i dependències, a les quals es refereix l’article anterior, disposaran d´un sistema 
d´autoprotecció. Aquest estarà dotat amb els recursos propis, i amb el corresponent Pla d´emergències per a 
prevenció de riscs, alarma, evacuació i socors. 
 
 
2.2 ORDRE DE 13 DE NOVEMBRE DE 1984 SOBRE EXERCICIS PRÀCTICS 
D´EVACUACIÓ D´EMERGÈNCIA EN CENTRES PÚBLICS DE PRIM ÀRIA, 
BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL. 
 
PRIMER 
 

1. A tots els centres docents es realitzarà un exercici pràctic d´evacuació dels edificis. 
2. Les pràctiques afectaran a tot l' alumnat i a tot el personal del centre. 
3. Les pràctiques en els centres privats serà potestativa. 

 
SEGON 
 
Les Direccions Provincials d´Educació i Ciència (o l’organisme competent en el cas de tenir competències 
transferides), s´encarregaran de coordinar la realització de les pràctiques abans esmentades. 
 
TERCER 
 
En acabar l’exercici, la direcció del centre realitzarà un informe, que serà remès a la corresponent Direcció 
Provincial (o l’organisme competent en el cas de tenir competències transferides) en un termini  no superior 
a quinze dies. 
 
 
2.3 INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ D´UN SIMULACR E D´EVACUACIÓ 
D´EMERGÈNCIA EN CENTRES ESCOLARS: CONSIDERACIONS GE NERALS 
 
- Es consideren situacions d’emergència un  incendi, un anunci de bomba, una fuga de gas o qualsevol 

altre tipus d’alarma. 
- A nivell orientatiu es consideren com a temps màxims: deu minuts per a  l´evacuació total de l´edifici i 

tres minuts per planta. La pràctica d´ evacuació no haurà de superar els trenta minuts. 
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- S´haurà de preveure l´eventualitat que una de les sortides exteriors de la planta es trobi  bloquejada, i es 
puguin utilitzar únicament les altres vies de sortida  existents. 

- El simulacre es realitzarà sense avisar prèviament l’alumnat del dia i hora de l´exercici. El professorat, 
rebrà abans les instruccions oportunes per planificar l’exercici pràctic, però tampoc no coneixerà el 
moment en què es durà a terme. 

- Es preveu que aquest simulacre s´executi sense comptar amb la col·laboració exterior d´equips 
d´emergència, ja que en cas d´una situació real tampoc no hi seran. 

- La direcció del centre haurà d´informar la Direcció de Planificació i Centres dels resultats del simulacre. 
- Finalment, es treuran les conclusions oportunes per tal de corregir possibles deficiències. 
- Una vegada finalitzat el simulacre, l’alumnat i el professorat tornarà a l’aula a recollir les seves 

pertinences i a continuar les classes. 
 
 

2.4 RESUM DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNC IA I EVACUACIÓ 
 
- La persona que detecti una situació d’emergència informarà el/la Cap d’Emergència, qui valorarà la 

situació i decidirà, si s’escau, l’evacuació del centre donant ordre a Consergeria de fer sonar l’alarma, 
realitzar les trucades oportunes i obrir les diferents portes exteriors del recinte escolar  (aquelles que 
donen accés al carrer). Se situarà al hall i enviarà els membres de la directiva a obrir les portes de 
sortida de l’edifici (consergeria, hall i escales). En cas de tractar-se d’un simulacre, indicarà al 
professorat de guàrdia que controli l’evacuació de cadascuna de les plantes de l’edifici (si no hi hagués 
professorat de guàrdia suficient, assignarà aquesta funció als membres de la directiva presents). Una 
vegada realitzades aquestes accions, romandrà al hall per coordinar tot el procés. Val a dir que les 
portes d’emergència mai no han d’estar tancades amb clau ja que s’ha de poder evacuar l’edifici en 
qualsevol moment. En aquest sentit, quan parlam “d’obrir les portes” ens referim al fet d’obrir-les de bat 
a bat per agilitar l’evacuació. 

- El professorat de guàrdia informarà les persones de la seva zona (personal docent, no docent i visitants) 
de la necessitat d’evacuar l’edifici, indicaran les vies a utilitzar i controlaran que l’evacuació es faci de 
forma ràpida i ordenada seguint el protocol establert i controlant el temps necessari per evacuar la seva 
planta. Quan la planta estigui totalment evacuada, n’informaran el/la Cap d’Emergència i es dirigiran al 
punt de trobada. Si hi ha persones de la seva planta que requereixen l’atenció de l’Equip de primers 
auxilis, li diran al/a la Cap d’Emergència i esperaran l’arribada de l’ajuda. 

- El professorat d’aula evacuarà el seu grup de forma ràpida i ordenada, comprovarà que les finestres i la 
porta estan tancades (no amb clau), i el conduirà fins al punt de trobada, assegurant-se que fora de 
l’edifici l’alumnat circula per la voravia. En arribar al punt de trobada romandrà amb el seu grup. En 
aquest moment, l’alumnat que no es trobi al seu grup de referència, hi anirà. El professor/a d’aula farà el 
recompte del grup i esperarà que el/la cap de recepció faci el recompte general de tot l’alumnat. Si el 
professor/a detecta l’absència d’algun alumne/a, li ho farà saber al/a la Cap de Recepció. Es mantendran 
allà fins que es doni per finalitzat l’exercici. 

- Mentrestant, l’Equip d’Emergència atendrà les persones que ho necessitin aplicant primers auxilis o 
ajudant-les a desplaçar-se per tal d’arribar al punt de trobada. Si hi ha persones que no es poden 
desplaçar, esperarà l’arribada dels serveis sanitaris. 

 
 

2.5 INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER AL PROFESSORAT D’AULA EN CAS 
D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 
 
- Donar instruccions a l’alumnat per tal que deixi els seus objectes recollits i que els més propers/es a les 

finestres s’encarreguin de tancar-les. 
- Indicar al delegat/da i subdelegat/da que vigilin el procés. 
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- Fer recompte de l’alumnat present (tenint en compte que es passa llista a través de la PDAweb, convé 
fixar-se en l’alumnat que ha faltat a classe).  

- Indicar al grup les vies d’evacuació (seguir els punts de colors de les portes i les fletxes repartits per 
l’edifici i indicats al plànol d’aula -els punts es troben a cada porta i les fletxes en terra-), anant sempre 
darrera el grup i tancant la porta de l’aula (no amb clau), després de comprovar que les finestres estan 
tancades i no hi queda ningú. 

- Ajudar l’alumnat discapacitat. 
- Evacuar el seu grup seguint les indicacions del professorat de guàrdia. La primera planta i la segona 

s’evacuaran simultàniament ja que abandonen l’edifici per portes diferents. Les aules s’evacuen segons 
la seva proximitat a les escales, tal i com s’indica al plànol de l’aula.  

- Assegurar-se que el seu grup avança unit, amb rapidesa i silenci. 
- En cas que hi hagi fum: fer avançar el grup acotat, respirant a través d’un mocador humit (si és possible) 

i agafat a l’arrambador de l’escala per evitar desorientar-se. 
- En cas que hi hagi sortides obstruïdes, eliminar els obstacles o, de no ser possible, conduir el grup a una 

sortida alternativa. 
- Fora de l’edifici, conduir el grup fins al punt de trobada (explanada Sa Punta), assegurant-se que 

l’alumnat va per la voravia i no creua la carretera. 
- En arribar al punt de trobada, mantenir el seu grup unit i tan en silenci com sigui possible. En aquest 

moment, l’alumnat que no es trobi al seu grup de referència, hi anirà. Fer el recompte del grup i esperar 
que el/la Cap de Recepció faci el recompte general de tot l’alumnat. Si detecta l’absència d’algun 
alumne/a, li ho farà saber al/a la Cap de Recepció. Romandre allà fins que es doni per finalitzat 
l’exercici. 

- Si algun grup es trobava sense professor/a en el moment d’evacuar l’edifici, el delegat/da, subdelegat/da 
o el primer/a de la llista haurà d’assumir les tasques descrites al punt anterior. 

 
 

2.6. INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER A L’ALUMNAT EN C AS D’EMERGÈNCIA I 
EVACUACIÓ. 
 
- Cada grup d’alumnes actuarà d’acord amb les instruccions del seu professor/a i en cap cas seguirà 

iniciatives pròpies. En cas que no hi hagi professor/a, el delegat/da, subdelegat/da o primer/a de la llista 
s’encarregarà d’acompanyar el seu grup al punt de trobada i comunicarà al punt de recepció que el seu 
grup no té professor/a.  

- En el moment d’escoltar l’avís d’evacuació (5 tons seguits de sirena o xiulet), es prepararan per evacuar 
l’edifici de la següent manera: 

- Recolliran els seus efectes personals assegurant-se que no fan nosa. 
- No agafaran cap objecte personal per evitar obstacles i demores. 
- L’alumnat més proper a les finestres s’encarregarà de tancar-les. 
- L’alumnat que en el moment de sonar l’alarma es trobi fora de l’aula s’incorporarà al grup més 

pròxim.  
- Per dur a terme l’evacuació, se seguiran les pautes següents: 

- S’abandonarà l’edifici seguint les vies d’evacuació marcades (punts de colors  i fletxes repartits 
per l’edifici i representats al plànol de l’aula).  

- No s’utilitzaran els ascensors. 
- Això es farà amb rapidesa, ordre i silenci, evitant empentes. 
- Si hi ha fum, s’haurà d’avançar acotat i, a ser possible, respirant mitjançant un mocador humit 

(a una altra peça de roba). A més, en baixar l’escala no s’amollarà l’arrambador per evitar 
perdre l’orientació.  

- Si alguna sortida està obstruïda, es retirarà l’obstacle. En cas de no ser possible, l’alumnat es 
dirigirà a una sortida alternativa.  

- En cap cas es tornarà enrere per cercar algú o alguna cosa. 
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- Fora de l’edifici, els grups d’alumnes avançaran ordenadament fins al punt de trobada 
(explanada Sa Punta). Per fer-ho, aniran sempre per la voravia i mai no creuaran la carretera. 

- En arribar al punt de trobada, formaran en fila amb el seu professor/a al capdavant (o qualsevol 
altra persona que hagi conduit el grup fins allà). Si algú no es troba amb el seu grup de 
referència, s’hi adreçarà ràpidament. Romandran al punt de trobada units i en silenci fins que 
s’hagi efectuat el recompte de l’alumnat i es doni per finalitzada la situació d’emergència. 

 
 

2.7 INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER A LA RESTA DE PERSONAL DOCENT, NO 
DOCENT I VISITANTS  
 
- Tancar les finestres i les portes de les dependències on es trobi. 
- Deixar els seus objectes personals recollits. 
- Evacuar l’edifici seguint les instruccions del professorat de guàrdia. 

 
 

2.8 INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER AL CAP D’EMERGÈNC IA (Director/a o un 
altre membre de la directiva) 
 
- En tractar-se d’un simulacre, avisar amb antelació el professorat de guàrdia de les seves funcions de 

guiar l’evacuació de cada planta i controlar-ne el temps d’evacuació. 
- Valorar la magnitud de l’emergència. 
- Enviar la resta de l’equip directiu a obrir les portes exteriors de l’edifici (consergeria, hall i escales) de 

consergeria, hall i l hall i de les diferents escales per on abandonen l’edifici la primera planta i la 
segona, per si de cas fos necessària l’evacuació. Val a dir que les portes d’emergència mai no han 
d’estar tancades amb clau ja que s’ha de poder evacuar l’edifici en qualsevol moment. En aquest sentit, 
quan parlam “d’obrir les portes” ens referim al fet d’obrir-les de bat a bat per agilitar l’evacuació. 

- Si s’escau, declarar la situació d’emergència (en el cas d’un simulacre, controlar el temps total 
d’evacuació del centre) i donar ordres al Centre de Comunicacions (Consergeria) d’iniciar el protocol 
d’evacuació que consistirà en: 

� Fer sonar l’alarma 
� Realitzar les trucades oportunes per sol·licitar l’ajuda dels serveis externs (ambulàncies, 

bombers,...). 
� Obrir de bat a bat les diferents portes exteriors del recinte escolar (portes 1, 2 i 3). 

 
- Ubicar-se al hall on es reunirà amb la resta de membres de la directiva i el professorat de guàrdia. Des 

d’allà: 
� Enviar la resta de l’equip directiu a obrir les portes exteriors de l’edifici (consergeria, hall i 

escales). En el cas que hi hagi alguna sortida obstruïda se n’informarà a la persona responsable 
de l’evacuació de la planta que ha de fer servir la sortida en qüestió i se li indicarà l’alternativa a 
seguir. 

� Assignar el control de cadascuna de les plantes al professorat de guàrdia o a altres membres de 
l’equip directiuDesignar, si és possible, un membre de la directiva per a que informi el 
professorat de guàrdia de la necessitat d’evacuar el centre, informant-los, si escau, de les 
sortides obstruïdes i l’alternativa a seguir. En cas que no sigui possible designar un membre de 
la directiva, el director/a assumirà aquesta funció. 

- Indicar quins membres de la Directiva o altres professors/es assignats al moment s’han d’adreçar a les 
diferents sortides per controlar el procés d’evacuació.  
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- Designar la persona que encapçalarà l’evacuació cap al punt de trobada. Aquesta persona es dirigirà cap 
al punt de recepció i exercirà les funcions de Cap de Recepció. S’emportarà un dels dos megàfons per 
tal de facilitar la seva tasca. 

- Coordinar l’actuació de l’equip d’emergència des del hall. 
- Informar els serveis externs sobre la situació i col·laborar en tot allò que li demanin. 
- Declarar la finalització de la situació d’emergència i la continuació de les activitats (per fer-ho, acudirà 

al punt de trobada o ho comunicarà telefònicament al/a la Cap de Recepció qui assumirà aquesta 
funció). 

- Redactar un informe sobre tot el procés i el remetre’l a la Conselleria d’Educació, indicant: 
� Lloc del sinistre. 
� Tipus i desenvolupament del sinistre. 
� Possibles causes. 
� Actuacions duites a terme. 
� Desenvolupament del pla d’emergència. 
� Deficiències i errades observades. 
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2.9 INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER ALS MEMBRES DE LA  DIRECTIVA 
 
Els membres de la directiva poden assumir funcions diferents a petició del/de la Cap d’Emergència, o bé 
assumir la funció de Cap d’Emergència en absència del director/a. Amb caràcter general, les seves funcions 
es concretaran en: 
 
- Obrir de bat a bat les portes del hall i de les diferents escales per on abandonen l’edifici la primera 

planta i la segona, per si de cas fos necessària l’evacuació, eliminant-ne possibles obstacles. 
- Informar el professorat de guàrdia de la necessitat d’evacuar el centre, informant-lo, si s’escau, de les 

sortides obstruïdes i l’alternativa a seguir. 
- Ubicar-se a les diferents portes exteriors de l’edifici (portes 1, 2, 3) per controlar que l’evacuació es 

produeix amb normalitat. 
- Adreçar-se al punt de trobada una vegada que tot l’alumnat ha abandonat l’edifici. En fer-ho, se situaran 

a la cua del grup i controlaran que l’evacuació es faci ordenadament i ningú no quedi enrere. 
- Esperar que el/la Cap d’Emergència o el/la Cap de Recepció  (a petició del primer/a) doni per finalitzat 

l’exercici. 
- Col.locar-se a la cua del grup i controlar que tothom torna a l’institut ordenadament. 
 
2.10. INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER AL/A LA CAP DE RECEPCIÓ 
 
El/la Cap d’Emergència assignarà a un membre de la directiva les funcions de Cap de Recepció. Amb 
caràcter general, les seves funcions es concretaran en: 
 
- Agafar el megàfon de secretaria. 
- Encapçalar l’evacuació fins al punt de trobada. 
- Fer recompte de tot l’alumnat i informar el/la Cap d’Emergència de possibles absències. 
- En el cas que el/la Cap d’Emergència li indiqui, donar per finalitzat l’exercici i donar instruccions per a 

que tothom torni a l’institut. 
- Encapçalar tot el grup i conduir-lo fins a l’institut controlant que es fa ordenadament. 
 
2.11 INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER AL CENTRE DE COM UNICACIONS 
(Consergeria) 
 
- Fer sonar l’alarma (5 tons seguits de sirena) i utilitzar el megàfon al pati. Si no hi ha electricitat, utilitzar 

el megàfon a les plantes, aules exteriors, pati i hall. Hi haurà dos megàfons, un a Consergeria i l’altre a 
Secretaria.  

- Avisar els serveis externs informant clarament de la situació. 
- Inutilitzar l’ascensor, assegurant-se que ningú no es troba a l’interior. 
- Desconnectar la instal·lació elèctrica. 
- Obrir de bat a bat les diferents portes exteriors del recinte escolar (portes 1, 2 i 3), eliminant-ne 

possibles obstacles. 
- Col·laborar amb els serveis externs en tot allò que li demanin. 
 

2.12 INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER A L’EQUIP D’INTE RVENCIÓ (Professorat 
de guàrdia) 
 
El professorat de guàrdia actuarà com a coordinador de planta, assumint les funcions següents: 
 
- En sonar l’alarma, situar-se als passadissos. 
- Informar tota la planta de la necessitat d’evacuar l’edifici.  
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- Guiar l’evacuació fent sortir, en primer lloc, les aules més properes a la sortida (l’ordre es detalla als 
plànols d’aula). 

- Informar de possibles sortides obstruïdes i de quina és la sortida alternativa. 
- Controlar que l’evacuació de la seva planta es faci amb ordre, rapidesa i silenci. 
- Calcular el temps necessari per evacuar la seva planta. 
- Comprovar que no queda ningú a la planta i que les finestres i portes estan tancades (no amb clau). 
- Reunir-se amb el Cap d’Emergència al hall per informar de l’evacuació total de la seva planta i de 

possibles incidències (alumnat lesionat, tancat a l’ascensor,...). 
- Abandonar l’edifici i dirigir-se al punt de trobada on esperarà que es doni per finalitzat l’exercici 

d’evacuació. 
- Si una planta no té cap professor/a de guàrdia, aquesta funció serà assumida per un membre de la 

directiva o bé per un professor/a de guàrdia del hall, que serà assignat/da específicament pel Cap 
d’Emergència en el moment de realitzar l’evacuació. 

 

2.13 INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER A L’EQUIP DE PRI MERS AUXILIS (Policia 
tutor, coordinador d’Educació ambiental, coordinadora de PRL i dep. d’EF) 
 
El policia tutor i la resta de l’equip que en el moment de l’evacuació sigui al centre i no tengui al seu càrrec 
cap grup d’alumnes, assumirà les següents funcions: 
 
- Es dirigirà al/a la Cap d’Emergència, que serà al hall, per comprovar si hi ha persones que requereixen 

primers auxilis o bé necessiten ajuda per evacuar l’edifici. 
- Atendrà les persones que ho necessitin, procurant que la seva actuació no dificulti l’evacuació. 
- Si ho considera oportú, requerirà l’ajuda del coordinador de planta. També li indicarà l’eventual 

necessitat de sol·licitar l’ajuda dels serveis sanitaris per tal que ho transmeti al Cap d’emergència. 
- Sempre que sigui necessari, aplicarà els primers auxilis oportuns. 
- Si les persones ferides no es poden desplaçar, romandrà al seu costat fins que arribin els serveis 

sanitaris. 
- Si les persones ferides es poden desplaçar, han d’evacuar l’edifici. Per fer-ho, l’equip de primers auxilis 

i les persones ateses es reuniran al hall, comprovaran que no queda ningú sense atendre, n’informaran el 
Cap d’emergència i es dirigiran al punt de trobada on es mantindran units fins que es realitzi el 
recompte i es doni per finalitzat l’exercici. 
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2.14 MEMBRES DE L’EQUIP D’EMERGÈNCIA DE L’IES ALCUD IA 
 
CAP D’EMERGÈNCIA 
Despatx Direcció/ Hall Director/a Tf.: 13 
Prefectura d’Estudis (portes exteriors) Caps d’estudis  Tf.: 12 
Despatx Secretària  Secretari/ària Tf.: 14 
CENTRE DE COMUNICACIONS 
Consergeria Ordenances (si no es poden 

utilitzar els telèfons de 
Consergeria, s’utilitzaran els de 
Direcció) 

Tf.: 11 

EQUIP D’INTERVENCIÓ 
Diferents plantes del centre Professorat de guàrdia de cada planta 
EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 
Dep. Biologia Coordinador/a d’Educació 

Ambiental  (Jaume Calafat) 
Tf.: 40 

Dep. Hoteleria o 
Dep. Orientació 

Coordinador/a PRL (Xesca 
Crespí) 

Tf.: 43 
Tf: 35 

Dep. Educació Física Professorat d’EF Tf.: 38 
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ANNEX 1. UTILITZACIÓ DE LES DIFERENTS SORTIDES I 
SORTIDES ALTERNATIVES EN CAS D’OBSTRUCCIÓ 
 
 
El personal docent, no docent i els visitants del Centre es dirigiran a la sortida més propera en funció de la 
zona on es trobin. 
 
TOTA LA GENT QUE SURTI PER LES SORTIDES A I E ES DIRIGIRÀ A LA PORTA 1 SITUADA AL 
CARRER CORNELI ÀTIC (carrer de la piscina municipal) I AVANÇARÀ ORDENADAMENT CAP AL 
PUNT DE TROBADA (Explanada Sa Punta). 
 
TOTA LA GENT QUE SURTI PER LES SORTIDES B, C I F ES DIRIGIRÀ A LA PORTA 2 SITUADA 
AL CARRER FRANCESC DE BORJA MOLL, S’ADREÇARÀ AL CARRER CORNELI ÀTIC I 
AVANÇARÀ ORDENADAMENT CAP AL PUNT DE TROBADA. 
 
TOTA LA GENT QUE SURTI PER LA SORTIDA D ES DIRIGIRÀ A LA PORTA 3 SITUADA AL 
CARRER ANTONI MARIA ALCOVER (carrer del CP s’Albufera), ENREVOLTARÀ L’EDIFICI PER 
ANAR AL CARRER CORNELI ÀTIC I AVANÇARÀ ORDENADAMENT CAP AL PUNT DE 
TROBADA. 
 
 
SI TOTES LES SORTIDES ESTAN DISPONIBLES: 
 
S’evacuaran totes les plantes de forma simultània seguint l’ordre que s’indica a continuació: 
 
PLANTA BAIXA  
 
Es divideix en 5 zones diferenciades que s’evacuen alhora de la següent manera: 
 

� Sortida A VERDA: A07 Música, A06 Informàtica, Bar, A15, Dep. Llengües Estrangeres, A03, 
Dep. Matemàtiques, Sala de visites, A01 Taller tecnologia. 

� Sortida A VERDA: Secretaria, Dep. Orientació, Prefectura d’Estudis, A08, Dep. Música, Direcció, 
Dep. Física i Química, Sala Professorat, Dep. Català, Biblioteca. 

� Sortida D LILA: Consergeria, A22, A16, A14, A15, A17 Saló d’Actes, A19, A21, A18, A20. 
� Sortida E GROGA: G12 Gimnàs. 
� Sortida F TARONJA: A11, Dep. Hoteleria, A10. 

 
PRIMERA PLANTA  
 

� Sortida B VERMELLA: A103, Dep. Socials, A102, A114 Lab. Biologia, A101, A104, A113, A105, 
A112, A106, A111, A107, Dep. Castellà i Filosofia, A108, A110 Lab. Química, A109. 

 
SEGONA PLANTA 
 

� Sortida C BLAVA: A207, Dep. Administració, A208, A210 Lab. Física, A209, A206, A211, A205, 
A212, A204, A213, A203, A202, A214, Dep. Plàstica, A201. 

 
    
 
 
CASOS EXCEPCIONALS 
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- SORTIDA A OBSTRUÏDA:  L’alumnat i professorat que tengui assignada aquesta sortida es dirigirà a 
la sortida D. 

- SORTIDA B OBSTRUÏDA:  L’alumnat i professorat que tengui assignada aquesta sortida es dirigirà a 
la sortida A o D en funció del volum d’ocupació. 

- SORTIDA C OBSTRUÏDA:  L’alumnat i professorat que tengui assignada aquesta sortida es dirigirà a 
la sortida A o D en funció del volum d’ocupació. 

- SORTIDA D OBSTRUÏDA:  L’alumnat i professorat que tengui assignada aquesta sortida es dirigirà a 
la sortida A. 

- SORTIDA E OBSTRUÏDA:  L’alumnat i professorat que tengui assignada aquesta sortida es dirigirà a 
la sortida D. 

- SORTIDA F OBSTRUÏDA:  L’alumnat i professorat que tengui assignada aquesta sortida es dirigirà a 
la sortida C. 

 
En les situacions anteriors se segueix la lògica d’evacuar la primera i la segona planta per la sortida del hall 
amb un trànsit més fluïd. En la resta de casos, s’evacua per la sortida més propera a la que s’hauria utilitzat 
inicialment en cas de no haver-hi cap obstrucció. 
 
En el cas que hi hagi més d’una sortida obstruïda, es procedirà a l’evacuació cercant la sortida lliure més 
propera. En el cas que la sortida més propera presenti una gran concentració de persones, s’intentarà accedir 
a una altre sortida que presenti una circulació més fluïda. 
 
 

ANNEX 2. EVACUACIÓ EN HORARI DE CAPVESPRE 
 
Durant el capvespre, el centre està ocupat pel professorat i alumnat que cursa Formació Professional, el 
membre de la directiva de guàrdia, un/a ordenança i persones que realitzen activitats esportives al gimnàs 
(activitat de l’Ajuntament). 
 
En horari de capvespre, l’evacuació del centre es durà a terme seguint el pla indicat fins al moment. 
Únicament s’ha de tenir en compte que el/la Cap d’Emergència serà el membre de la directiva de guàrdia. 
En cas de no ser-hi, assumirà aquesta funció el professorat de guàrdia.  
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ANNEX 3. PLÀNOL DEL CENTRE 
 
 
 
 
 
 



 

� Sortida A VERDA: A07 Música, A06 Informàtica, Bar, A15, Dep. Llengües Estrangeres, A03, Dep. 
Matemàtiques, Sala de visites, A01 Taller tecnologia. 

� Sortida A VERDA: Secretaria, Dep. Orientació, Prefectura d’Estudis, A08, Dep. Música, Direcció, 
Dep. Física i Química, Sala Professorat, Dep. Català, Biblioteca. 

� Sortida D LILA: Consergeria, A22, A16, A14, A15, A17 Saló d’Actes, A19, A21, A18, A20. 
� Sortida E GROGA: G12 Gimnàs. 
� Sortida F TARONJA: A11, Dep. Hoteleria, A10. 
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� Sortida B VERMELLA: A103, Dep. Socials, A102, 
A114 Lab. Biologia, A101, A104, A113, A105, 
A112, A106, A111, A107, Dep. Castellà i Filosofia, 
A108, A110 Lab. Química, A109. 
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� Sortida C BLAVA: A207, Dep. Administració, A208, 
A210 Lab. Física, A209, A206, A211, A205, A212, A204, 
A213, A203, A202, A214, Dep. Plàstica, A201. 

 


