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1 PLA D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ DEL CENTRE 

 
 
Aquest pla d’emergència es redacta d’acord amb la instruccions establertes a les 
Instruccions per a l'organització i el funcionament dels Centres Públics de segon cicle 
d’Educació Infantil i Educació Primària per al curs 2014/15, on en el punt  
1.7 – Emergències i simulacres d’evacuació s’exposa: 
 

 
“D'acord amb l'apartat h de l'article 26 del ROC, l'equip directiu del centre és el 
responsable d'impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-
se de l'execució periòdica dels simulacres d'evacuació i avaluar-ne les incidències. A 
més, s’ha de tenir en compte el Decret 106/2006, de 15 de desembre que disposa el Pla 
especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos.  
 
Cada centre ha de tenir un manual d’autoprotecció per als casos en què es necessiti dur 
a terme una evacuació de dels alumnes i els personal del centre. 
 
Cada curs escolar s'ha de realitzar un simulacre d'evacuació dels alumnes i els personal 
del centre. S'ha de comunicar a la Secretaria general de la Conselleria 
d'Educació,Cultura  i Universitats el dia i l'hora d'aquest simulacre”. 
 
Per redactar aquest pla d’emergència també s’han seguit les recomanacions dels 
professionals del Servei de Bombers del Consell de Mallorca. 
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2 PREVENCIÓ 
2.1 SEGUIMENT MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

CURS ____________ 
 

FITXA DE SEGUIMENT TRIMESTRAL 

EXTINTORS PORTÀTILS 
 Set Gen Abr 
- Estan situats al seu lloc.    
- Són accessibles fàcilment     
- Presenten un bon estat de conservació.(Veure agulla indicadora a 
l’espai verd. Posar a l’enrevés uns minuts l’extintor) 

   

- Consta la data de revisió anual a la targeta     
    

BIE'S ( Boques d'incendi equipades) 
- Les mangueres estan situades al seu lloc    
- Són accessibles fàcilment    
- Presenten bon estat de conservació    
- Consta la data de revisió anual a la targeta     
 

INSTAL·LACIÓ D'ALARMA 
- És audible a tot l'edifici     
 

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
-  Il·luminació correcta ( bombetes no foses)    
- Cartells de senyalització disposats correctament    
 

EVACUACIÓ 
- Les vies d'evacuació són lliures d'obstacles    
- Les portes de sortida a l'exterior, estan obertes    
- En cas negatiu, les claus estan localitzades     
 

MITJANS COMPLEMENTARIS D'EMERGÈNCIA 
- Es disposa de relació de telèfons d'urgència (bombers, policia, 
ambulància) en lloc visible 

   

- Els telèfons s'actualitzen periòdicament    
- Als tauló d’anuncis de la sala de professors hi ha un exemplar del Pla 
d'Emergència 

   

 

BOMBES D’AIGUA 
Bombes de pressió. S’activaran alternativament. 
(Posar al requadre el número de la bomba que s’activa) 

   

Bomba contraincendis    
(*) es consignarà S si la resposta és afirmativa i N si és negativa. 
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2.2 SEGUIMENT INSTAL·LACIONS QUE PODEN GENERAR UNA 
EMERGÈNCIA 

 

FITXA DE SEGUIMENT ANUAL 

 
 REVISIÓ MANTENIMENT 
 Data prevista Data efectuada 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
Calderes (cremadors, nivells, vàlvules, etc.)   
Climatitzadors (filtres, bateria, etc.)   

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
- Elements de protecció, aïllaments, etc.   

INSTAL·LACIONS DE GAS 
- Cuines (cremadors, vàlvules)   
- Conduccions (estanquitat, corrosió, etc.)   

DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES 
- Vàlvules, accessibilitat, etc.   

ALTRES INSTAL·LACIONS PERILLOSES 
Dipòsit de gas exterior.   

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 

EXTINTORS PORTÀTILS 
- Cada 3 mesos s'ha d’haver comprovat 
l'accessibilitat, el bon estat aparent de conservació, 
assegurances, 
precintes,…) 

  

- Revisió anual   
- Retimbrat cada 5 anys   

BOQUES D'INCENDI EQUIPADES 
- Revisió anual.   

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
- Adjuntar a la fitxa els justificants del manteniment 
efectuat. 
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2.3 NORMES DE PREVENCIÓ 
 

A) NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ 
- No manipular les instal·lacions elèctriques ni improvisar fusibles. 
- Manipular amb cura els productes inflamables, evitant riscs d'incendi (aerosols, llevataques, 
etc.). 
- No col·locar teles, teixits o mocadors sobre les làmpades d'enllumenat. 
- Assegurar-se del correcte voltatge dels estris elèctrics i no deixar-los connectats després del seu 
ús. 
- No sobrecarregar les línies elèctriques amb estufes o fogons elèctrics. 
- Comunicar a la Direcció i als Serveis tècnics les anomalies observades periòdicament. 
- Avisar a la Direcció quan es realitzin activitats que presentin un perill notori d'incendi, 
sol·licitant autorització. La Direcció indicarà les precaucions a prendre abans, durant i després de les 
operacions. 
- Assistir als cursos de formació del personal en prevenció i extinció d’incendis. 
- Seguir al peu de la lletra les instruccions de cartells i avisos per a casos d'incendi. 
 
B) NORMES DE PREVENCIÓ. PROFESSORAT, PERSONAL DE NETEJA I CONSERGERIA, 
PERSONAL DE MENJADOR. 
- Avisar a direcció en cas de mal estat dels endolls, clavilles, connexions, interruptors, etc. 
 
C) NORMES DE PREVENCIÓ. PERSONAL DE NETEJA I CONSERGERIA. 
- Tenir cura que no hi hagi perill d'incendi immediat als locals on habitualment no hi ha 
persones.  
- Comprovar que els llocs de pas, sobretot els itineraris d'evacuació, no estiguin obstruïts. Inspecció 
diària. 
- Comprovar si les vies d'evacuació que travessen zones exteriors com escales, corredors, 
terrasses, etc., es mantenen lliures i sense obstacles, sense utilitzar-se per a 
emmagatzematges diversos i sense estar obstruïts per objectes. 
 
D) NORMES DE PREVENCIÓ. PERSONAL DE CONSERGERIA. 
- Comprovar que tots els aparells elèctrics (sobretot els ordinadors) dels salons oberts al públic han 
estat apagats i desconnectats al final de cada jornada. 
- Tenir cura que els aparells de transmissió (telèfons, sistemes d'alarma, etc.) i els aparells d'extinció 
són visibles i accessibles. 
 
E) NORMES DE PREVENCIÓ. SERVEIS TÈCNICS D'ELECTRICITAT. 
- Tenir cura especialment de les connexions provisionals o afegits en quadres o subquadres 
generals. Evitar-les sempre que sigui possible. 
- Mantenir els quadres elèctrics tancats i netejar-los periòdicament amb productes especials. 
- No sobrecarregar les línies amb addició de nous estris consumidors. 
- Tenir cura a l’hora de trepar els murs, envans, etc. de no perforar les canalitzacions 
elèctriques encastades. 
- Evitar els entroncaments de cables encintats, especialment en falsos sostres o en contacte directe 
amb elements combustibles. 
- Evitar les instal·lacions elèctriques afegides, grapades sobre fusta o elements combustibles, així 
com sota tarimes, darrere de cortinatges, etc. 
- Revisar mensualment l'enllumenat d'emergència. 
- Revisar mensualment el sistema de botons d'alarma, timbres i bateries. 
- Mantenir nets els quadres generals i comprovar els extintors amb què estiguin dotats. 
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3 NORMES D'ACTUACIÓ.  
 

3.1 EN SENTIR EL SENYAL D'ALARMA. Normes generals. 
 

1. El senyal d’alarma consistirà en tres pitades curtes del timbre i una de llarga. ----- 

      (En cas que el sistema elèctric no funcionès, es donaria el senyal d’alarma amb una sirena           
 manual).  
2. Tots els professors que estiguin impartint classes, sense crear alarma en els alumnes i amb 

serenitat, els avisaran que han d’abandonar l’edifici. 
3. El professor tancarà les finestres mentre els alumnes es col·loquen en fila. Seguidament es 

dirigirà a la porta i en farà sortir els alumnes quan li toqui el torn a la classe. 
4. El professor sempre serà el darrer en sortir, procurant que no quedi ningú endarrerit i tancant 

la porta. 
5. Tant en el lloc de trobada d’Infantil (pàrking superior) com en el de trobada de primària (pista de 

bàsquet), els professors avisaran als alumnes que han d’anar formant files i mantenir l’ordre. 
Els alumnes de primària faran files a la pista de bàsquet col·locant-se els de primer al costat de 
la cistella més pròxima al pavelló i consecutivament els altres cursos cap a la part del parc. 

 
 

3.2  EVACUACIÓ. 
 
EDIFICI PRIMÀRIA.  
 

Planta superior. 
 
Passadís de sisè 
6. El tutor/ o professor/a de sisè B tancades les finestres, obrirà la porta que dona accés a l’escala 

d’emergència (estarà oberta). (Si no hi estàs, s’obri amb la clau mestra). 
7. Començaran a baixar els alumnes i el professor que es trobin a l’aula de reforç. Després baixarà 

el curs de sisè B i seguidament sisè A. (reforç – 6èB – 6èA) 
8. El professor de sisè A serà el darrer que baixarà i tancarà la porta. 
9. Aquests cursos aniran baixant i es dirigiran a la pista de bàsquet. 
 
Passadís de cinquè 
10. El tutor/ o professor/a de cinquè B tancades les finestres, obrirà la porta que dona accés a 

l’escala d’emergència (estarà oberta). (Si no hi estàs, s’obri amb la clau mestra)  
11. Començaran a baixar els alumnes i el professor que es trobin a l’aula de reforç. Després baixarà 

el curs de cinquè B i seguidament cinquè A. (reforç – 5èB – 5èA) 
12. El professor de cinquè A serà el darrer que baixarà i tancarà la porta. 
13. Aquests cursos aniran baixant i es dirigiran a la pista de bàsquet. 
 
Passadís de quart 
14. El tutor o tutora de quart A tancades les finestres, dirigirà els seus alumnes cap a l’escala, 

baixarà i sortiran per la porta d’emergència 15 (hall) directament cap a l’exterior i cap a la pìsta 
de bàsquet. . 

15. Tancades les finestres, els professors i alumnes que es trobin a l’aula de reforç sortiran darrera 
els alumnes de quart A i faran el mateix trajecte. 

16. El tutor/ o professor/a de quart B tancades les finestres, prepararà  els seus alumnes per sortir, 
esperant que surtin primer els alumnes i professors que es trobin a l’aula de reforç, dirigirà els 
seus alumnes cap a l’escala, baixarà i sortiran per la porta d’emergència 15 (hall) directament 
cap a l’exterior i cap a la pìsta de bàsquet. . 

17. El professor de quart B serà el darrer que baixarà i tancarà la porta. (4tA – Reforç – 4tB) 
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Planta inferior 
 
18. Els cursos de Primer, Segon i Tercer sortiran cap al pati per les portes respectives del passadís. 
19. Sortirà primer el grup B i en segon lloc el grup A. 
20. Els alumnes de primer, segon i tercer es dirigiran cap a la pista de bàsquet. 
 
21. Els professors que estiguin a la sala de professors amb alumnes (lectures...) tancaran les 

finestres, la porta més propera al menjador i sortiran cap a la sortida d’emergència 13 (pati de 
música) directament a l’exterior i cap a la pista de bàsquet.                                                                    
Si estan sols ajudaran un a cada passadís seguint el següent ordre de preferència: primer, 
segon i tercer. Mirau el punt 35. 

22. El professor que estigui a l’aula d’anglès, tancarà les finestres i sortirà amb els alumnes cap la 
porta d’emergència 15 (hall) directament cap a l’exterior i cap a la pìsta de bàsquet, darrera els 
alumnes d’informàtica si ni hagués, i deixant passar els alumnes de quart si encara no ho han 
fet. 

23. El professor que estigui a l’aula d’informàtica tancarà les finestres i baixarà els diferencials de 
la corrent. Seguidament sortirà amb els alumnes cap la porta d’emergència 15 (hall) directament 
cap a l’exterior i cap a la pìsta de bàsquet. , deixant passar els alumnes de quart si encara no ho 
han fet. 

24. Els professors que estiguin a l’aula d’apima amb alumnes tancaran les finestres i sortiran cap al 
passadís de segon darrera els alumnes de segon A. 

25. Els professors que estiguin a la sala de polivalent tancarà les finestres i i sortiran cap al 
passadís de segon darrera els alumnes de l’aula d’apima (si n’hi haguès) i els de segon A. 

 
GIMNÀS  
 
26. El Professor/s que estigui al gimnàs, dirigirà els seus alumnes directament cap al pati i faran fila 

a la pista de bàsquet. Si té un grup de primària, al seu lloc corresponent, i si té un grup d’infantil, 
es col·locaran abans dels alumnes de primer. 

 
EDIFICI INFANTIL 
 
Aules 
27. Els  alumnes sortiran per les respectives portes que donen al patiets verds. Des d’aquests 

patiets es dirigiran pel pati d’arena cap al pàrking de professors i d’aquí al pàrking superior. 
28. Les mestres +1 d’Infantil és col·locaran en el pati d’arena lateral i seran les encarregades de 

dirigir l’evacuació dels cursos cap a la barrera d’entrada. 
29. El conserge serà l’encarregat d’anar a obrir la barrera d’Infantil. La mestra +1 també tendrà la 

clau per si a aquest no li fos possible arribar a obrir la porta.                                                        
Sempre hi haurà una clau de la barrera penjada a la pissarra de 3 anys A. La mestra de 3 anys A 
l’ha d’agafar sempre per si de cas.  

 
Aula de música 
30. El professor que estigui a l’aula de música, tancarà les finestres i sortirà amb els alumnes cap 

al pati de primària si té una grup de primària, i cap a la porta d’emergència 1 i el pati d’arena si té 
un grup d’infantil.  

 
Menjador 
 
31. Els professors que estiguin al menjador amb alumnes sortiran per les portes d’emergència 

directament cap a l’exterior i es sumarà als alumnes d’infantil cap al parking superior. 
32. Els professors que estiguin a l’aula de suport del menjador amb alumnes sortiran per les 

portes d’emergència directament cap a l’exterior, després dels alumnes del manjador si n’hi 
haguès,  i es sumarà als alumnes d’infantil cap al parking superior. 

 
 
 
 



 

 
 

 

CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ I CULTURA 
CEIP S’HORT DES FASSERS                                                                                       ALCÚDIA 

 

C/ de l'Eclipsi, s/n - 07400 - Alcúdia  - Illes Balears                                              Telèfon: 971 897375   Fax: 971 897376      
ceipshortdesfassers@educacio.caib.es                                                www.fassers.com  

9/14 

ALUMNES AMB ALGUN IMPEDIMENT 
 
33. En el cas que algun alumne que no es pugui moure normalment (crosses, peu embenat...) el 

tutor ha de fer sortir els seus alumnes amb agun mestre del seu passadís i s’ha de fer càrrec 
d’aquest alumne. Sortiran els darrers per no impedir l’evacuació de la resta i es retrobarà amb el 
seu grup a la pista de bàsquet.  

 
ALUMNES ALS BANYS 
 
34. Els alumnes que es trobin al bany, s’han d’incorporar als alumnes que estiguin sortint per aquest 

passadís. Al lloc de trobada s’incorporaran al seu grup.  
 
PROFESSORAT LLIURE D’ALUMNAT. CONSERGE. PERSONAL DE NETEJA. 
 
35. Els professors que estiguin a la sala de professors ajudaran un a cada passadís seguint el 

següent ordre de preferència: primer, segon i tercer. 
36. Les dones de la neteja es dirigiran a ajudar a les aules d’educació infantil. 
37. Els membres de l’equip directiu si són als despatxos de direcció es distribuiran seguint el 

següent ordre de preferència: 
a) Ajuda a primària 
b) Ajuda a Infantil 
c) Ajuda a primària 
 

38. En cas d’incendi el conserge, prèviament a d’anar a obrir la barrera d’infantil, desconnectarà la 
xarxa elèctrica i el gas. En el seu defecte el director del centre.  

 
NOTIFICACIÓ DE L’EVACUACIÓ A PRIMÀRIA: 
Tots els mestres en esser al punt de trobada han de mirar que tots els seu alumnes siguin amb ells. 
Seguidament comunicar la situació i incidències al director/a del centre que serà al punt de trobada 
de Primària. 
 
NOTIFICACIÓ DE L’EVACUACIÓ D’INFANTIL: 
Un cop tots els alumnes de l’edifici d’infantil (aules d’infatil, de música i menjador) siguin al punt de 
trobada (parquing superior). Les +1 d’infantil, i en el seu defecte qualsevol mestre present, 
comunicaran la situació al dircetor/a del centre, via telefònica. Han de comunicar: alumnes evacuats 
(infantil i si n’hi haguès de primària), mestres presents i incidències. Si no és possible enviaran algú 
a fer-hop personalment, per l’exterior. 
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3.3 FUM AL RECORREGUT D’EVACUACIÓ 
 
 

En cas de trobar fum al recorregut d’evacuació que ens impedeix la sortida hem de : 
1. cercar un recorregut alternatiu. 
2. En cas de no trobar-lo, tornar a l’aula.  
S’ha de tornar a l’aula, tancar i segellar la porta amb el que tenguem a l’abast (cinta adhesiva, paper, 
roba...). 
Obrir finestres i fer-nos sentir.  
 
 

3.4 SI DESCOBRIM UN CONAT D’INCENDI. 
 
- Donar l'alarma a direcció (director, cap d’estudis, secretàri/a).  
- Si es donàs el cas que no hi ha ningú a direcció, el mateix mestre serà l’encarregat de fer sonar el 

senyal d’alarma. 3 pitades curtes i una llarga. ----- 
- Tractar de sufocar el foc amb els mitjans a l’abast o esperar l'arribada de més companys. 
- No adoptar actituds heroiques, conservar la calma i actuar amb decisió. 
- Si el conat s'estén, aïllar la zona. No obrir portes ni finestres per evitar la propagació. 
- En utilitzar un extintor recordar que la seva càrrega dura de 8 a 10 segons. No malgastar-lo. 
- Si no hi ha possibilitat d'extinció, romandre refredant les zones adjacents i desallotjant-les de 
material combustible. 
- A l'arribada dels bombers, posau-vos a les seves ordres i col·laborau fonamentalment amb 
informació. No exagereu, sigau veraços i concrets. 
- La direcció decidirà si cal fer l’evacuació del centre, i manarà al conserge que desconnecti la xarxa 
elèctrica. 
 

3.5 SI DESCOBRIM UN FOC. 
 
No cridar, no córrer, actuar amb calma però amb decisió. 
Donar l'alarma, avisant o fent que s’avisi a la direcció.  
Si no hi ha perill per a nosaltres intentar controlar-ho amb els mitjans al nostre abast (extintors). 
A l'arribada de l'Equip de Primera Intervenció posar-se a les seves ordres i col·laborar. 
 
La direcció cridarà al telèfon d’emergència 112 
 
Indicarà: 
- El nom del centre: CEIP S’HORT DES FASSERS 
- L’adreça: Eclipsi, s/n 
- El número de telèfon. 971 89 73 75 
- Què ocorre. 
 
No penjarem fins que ens ho indiquin. 
 
La direcció decidirà si cal fer l’evacuació de l’alumnat i manarà al conserge desconnectar l’energia 
elèctrica del centre.  
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4 INSTRUCCIONS PER FER FRONT AL RISC DE FENÒMENS 
METEOROLÒGICS ADVERSOS. 

 

El Govern de les Illes Balears disposa d’un pla especial per fer front al risc de fenòmens 
meteorològics adversos, aprovat pel Decret 106/2006, de 15 de desembre (BOIB, núm. 9 ext. de 17 
de gener de 2007).  
 
Aquest Pla, que conté diverses mesures de prevenció i de seguretat de les persones i dels béns, 
recull una sèrie de consells per a la població que cal tenir en compte per reaccionar de forma adient 
(article 10, relatiu als avisos a la població). 
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats forma part de la comissió d’emergències, que 
decideix les actuacions a seguir, coordinada per la Direcció General d’Emergències, Interior i 
Justícia.  
La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans tramet als 
centres afectats les decisions presses a la comissió mitjançant un missatge (SMS) al telèfon mòbil 
de contacte facilitat per la direcció del centre; a la vegada, també s’envia la informació per correu 
electrònic als centres i es penja a la pàgina web de la Direcció General i de la Conselleria. Quan 
s’hagi rebut un missatge d’emergència, s’ha de procurar estar informats de l’evolució de la situació a 
través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (pàgina web). 
En cas que els comunicats impliquin modificació dels horaris o de les activitats habituals del centre, 
s’ha de preveure tot el que pugui resultar afectat (transport escolar, menjador, escola matinera, 
activitats extrascolars, etc.) i trametre les comunicacions corresponents, en el seu cas, als pares i 
mares dels alumnes. 
El Decret esmentat, a l’article 10, indica uns consells a seguir segons les situacions (precipitacions 
perilloses, neu i onades de fred, tempestes, ruixats, calor forta, vents forts, etc.). 
 
A manera de resum i, com a mínim, shan de seguir les següents instruccions:  
 
a. Tenir preparada una farmaciola de primers auxilis. 
b. Disposar de ràdio i de llanterna de piles seques i carregades. 
c. Utilitzar el telèfon de manera raonable. En aquest sentit, s’ha de tenir a disposició de la Direcció 
General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans un telèfon d’emergència per 
tal de poder contactar amb el centre docent. 
d. Mantenir els alumnes i els mestres dins els edificis, allunyats de portes i finestres, vidrieres o 
altres elements que els puguin causar danys. 
e. Retirar els vehicles de les zones amb risc d’inundació, d’allaus o de caiguda d’objectes. 
f. En cas de tempesta, tancar portes i finestres i assegurar els accessos. 
g. En cas d’inundació, dirigir-se als punts més alts de la zona on són. 
h. Retirar els objectes en mal estat o perillosos que puguin provocar runes o enderrocs. 
i. Protegir els aparells elèctrics (electrodomèstics, ordinadors, etc.), desendollant-los per evitar que 
es danyin per una pujada de tensió o que ocasionin descàrregues elèctriques. 
En cas d’emergència al propi centre, s’ha de comunicar i sol·licitar ajuda a través del  
telèfon d’emergències 112. 
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5 ANNEX 1 - GRAELLA DE CONTROL 

INFANTIL 

GRUP ALUMNES MESTRES INCIDÈNCIES 

3 anys A    
3 anys B    
4 anys A    
4 anys B    
5 anys A    
5 anys B    

PRIMÀRIA 

1r A    
1r B    
2n A    
2n B    
3r A    
3r B    
4t A    
4t B    
5è A    
5è B    
6è A    
6è B    

ALTRES ESPAIS AMB ALUMNES 

Polivalent    
Apima    
Informàtica    
Anglès    
Professors    
Aula llg oral    
Smoe    
AL    
PT    
Música    
Meljador    
Aula CL    
Despatxos    
Gimnàs    
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6 PLÀNOLS 
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