PLA D’AUTOPROTECCIÓ
DEL CP BLANCADONA

CP Blancadona
Ctra. Sant Antoni, Km 1,2
07800 EIVISSA (Illes Balears)
Telf i Fax: 971 31 46 68
Codi del Centre: 07006366
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JUSTIFICACIÓ

El Pla d’emergència del centre definirà els controls i les mesures que amb
caràcter obligatori hauran de regir en el nostre centre d’acord a la normativa vigent en
cas de que qualsevol tipus d’amenaça posi en perill la integritat física de la nostra
comunitat educativa.
Amb aquest pla es pretén que els mestres i tot el personal no docent de l’escola
siguem capaços d’implantar l’autoprotecció en el nostre Centre, i impartir als nostres
alumnes els coneixements precisos perquè, en cas de veure’s immersos en una
situació d’emergència, puguem actuar amb l’encert i la serenitat necessaris per a
garantir la nostra seguretat.
Les pràctiques d’evacuació del centre han de constituir un component més de
l’educació dels nostres alumnes, tant a nivell individual com des d’un punt de vista
social i comunitari.

ORIENTACIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN SIMULACRE D’EVACUACIÓ
D’EMERGÈNCIA

Es considera situació d’emergència : incendi, avís de bomba, fuga de
gas... o qualsevol alarma que justifiqui l’evacuació ràpida del centre.
L’exercici de pràctiques d’evacuació afectarà a tots els alumnes del
centre, qualsevol que sigui el seu nivell educatiu, així com a tot el personal,
docent o no docent que presti els seus serveis en el centre.
Aquest simulacre es realitzarà tots els anys durant els sis primers mesos
del curs.
Normalment, l’exercici es realitzarà sense comptar amb la col·laboració
exterior -bombers, creu roja, protecció civil…-, ja que es tracta d’un exercici
escolar sense causa real d’emergència. D’altra banda, una evacuació per
motius reals també sol iniciar-se sense auxilis exteriors, comptant sols amb els
mitjans propis.
Al termini de l’exercici d’evacuació, el director del centre realitzarà un
informe en el qual es reflectirà l’experiència executada i els problemes detectats
en aquest.
Els alumnes i el mestres no sabran ni el dia ni l’hora de l’exercici d'
evacuació. Només ho sabrà el director del centre.
El director del centre informarà a la Conselleria sobre els resultats de
l’exercici, on hi constaran les incidències, els temps obtinguts i les causes que
impossibilitin o dificultin una bona evacuació del centre.
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OBJECTIUS DEL SIMULACRE



Implantar una cultura de prevenció tant als treballadors com als alumnes.



Comprovar si el Pla d’evacuació es dur a terme tal com està planificat.



Conèixer el grau de coordinació que existeix a l’hora d’executar el pla
d’evacuació. En cas contrari, informar de les causes i raons que l' hagin
impedit o obstaculitzat.




Mesurar el temps d’evacuació del centre.
Valorar el comportament col·lectiu dels alumnes en una situació
d’emergència i el grau d’obediència a les instruccions donades pels
mestres, i el grau de compliment de les normes.



Valorar la suficiència de les vies d’evacuació existents.



Identificació de les zones problemàtiques per l’evacuació.



L’entrenament davant una emergència i la correcció dels hàbits dels
alumnes tenint en compte els condicionaments físics i ambientals de l’edifici.

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL SIMULACRE

El Director o la Cap d’ Estudis, en el seu cas, seran els coordinadors
generals del simulacre.
Els coordinadors de planta es responsabilitzaran de :


L’evacuació de la planta assignada, comprovant que no quedi cap alumne.



Controlar el temps d’evacuació total de la seva planta.



Contar el nombre d’alumnes evacuats.
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COORDINADORS DE SECCIÓ: ESPAIS A CONTROLAR
Zones

Coordi

Planta
baixa

nador

Suplent

Espais a
controlar

Lloc
de
trobada

Passadís
d’ Ed.
Infantil

Mestra
+1

2a.
mestra
+1

Aules,
banys i
tutories

Pista
esportiva
tancada

Aules de
1r d’ Ed.
Primària

Aula 19

Aula 18

Aules de
1r

Pista
esportiva
tancada

Aules de
2n de
Primària

Aula 21

Aula 20 -

Aules de
2n

Pista
esportiva
tancada

Primera
planta,
passadís
de 3r a 5è
d’Ed.
Primària

Aula 7

Aula 10

Aules
d’aquest
passadís i
banys

Fora de
l’edifici,
darrera
pistes
esportives
Consell

Primera
planta,
passadís
de música

Aula16

Aula 15

Aules,
laboratori,
música,
aula
d’acollida i
informàtica

Fora de
l’edifici,
vorera IES
Macabich

Aules
ASCE

Fora de
l’edifici,
vorera IES
Macabich

Aula
ASCE

Biblioteca

Gimnàs i
menjador

-anglès-

Tutora

ATE

Mestra
responsa
ble dels
nens

Membre
equip
directiu

Biblioteca,
bany,sala
de
claustre,
farmaciola
i sala
mestres

Pista
esportiva
tancada

Mestre
EF/
mestra
psico.

Mestre
responsa
ble

Gimnàs,
pati i
menjador

Pista
esportiva
tancada
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ORDRE EN EL DESALLOTJAMENT ITINERARIS-PORTES D´EVACUACIÓLLOC DE TROBADA
Zones

Ordre en el

PLANTA

desallotjament

Itinerari
a seguir

Porta
d’eva
cuaci
ó

PassadísPorta hall
porxollarg
del
porxoescalesPista
gravaPorta
lateral de
pista
tancada

Porta
habit
ual
entra
da
d’Ed.
Infant
il

BAIXA
Passadís d’
Ed. Infantil

Aules 2, 4 i 6
Aules 1, 3 i 5
Tutories 1,2 i 3

Coordinador: mestra +1

Suplent: altra mestra + 1

Aules
de
1rs
d’Ed.
Primària,
final
passadís
d’Ed.
Infantil

Escales 1r
cicle- Pista
bàsquetPista
tancada
porteria
nord

Aules 17, 18 i
19

Coordinador: Aula 19
Biblioteca/
sala
claustres/
farmaciola/
sala
mestres

Porta
habit
ual
entra
da de
1r
cicle

Lloc de
trobada

Pista
tancada
Porteria
sud

Pista
tancada
porteria
sud

Suplent: Aula 18

Després dels
alumnes d’Ed.
Infantil, ordre
esmentat a
l’anterior

Porta hall
porxollarg
del
porxo-pista
gravaPorta
lateral,pist
a tancada

Coordinador: Mestre responsable alumnes
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Porta
hall
porxo

Suplent: Membre equip directiu

Pista
tancada
porteria
sud

Zones
Ordre en el
desallotjament

PLANTA
PRIMERA

Aula 20 i 21

Aules 2n

Coordinador: Aula 21

Passadís
de 3r a 5è
d’Ed.
Primària

Aula 13, Aula
11, Aula 9, Aula
7

Aula 12, Aula
10 i Aula 8

Coordinador: Aula 7

Coordinador: Aula 16

Escales
de 1r
ciclePorta 1r
ciclePista
bàsquetPista
tancada
porteria
nord

Porta d’evacuació

Lloc de trobada

Porta
habitual 1r
Cicle

Pista
tancada,
porteria
sud

Porta hall
davant
cafeteria i
Porta ferro
principal

Darrera
piscines
Consell,
fora de
l’escola

Suplent: Aula 20
Sala d’
Informàtica

Passadís
Música

Itinerari a seguir

Escales
de 2n
ciclePorta hallPorta de
ferro
principalseguir la
vorera
fins
darrera
Piscines
Suplent: Aula 10

Aula 14,Aula
15, Aula 16
Aula d’
Acollida,
Audiovisuals,
Música

Escales
3r ciclePorta hall
IES-Porta
principal
de ferropas de
vianants

Porta hall
habitualPorta
Principal de
ferro
d´accès al
centre

Suplent: Aula 15

RESPONSABILITATS DELS PROFESSORS
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Entre
l’IES
Macabich
i l’IES
Blanca
Dona

Els professors han d’actuar d’acord amb els procediments contemplats
en el pla d’autoprotecció del centre, per això cada professor ha de conèixer els
procediments específics per ells que figuren en aquest pla.
Tots els professors han de participar en la realització del simulacre.
Els professors-tutors han de treballar amb els seus alumnes la
importància de realitzar simulacres, i les actuacions bàsiques a realitzar, i
fomentar la participació dels alumnes, encomanant-los petites tasques.
Cada professor/a es responsabilitzarà de controlar els moviments dels
alumnes al seu càrrec, d’acord amb el pla d’autoprotecció, i les instruccions
donades pel cap d’emergències i dels membres dels equips d’emergència.
Cada professor-tutor, organitzarà l’estratègia del seu grup designant als
alumnes més responsables per realitzar les funcions de tancar finestres,
comptar i anotar el número d’ alumnes assistents a classe a la pissarra, apagar
els llums, controlar que no duguin objectes personals, tancar portes de l’aula –
mai en clau-, etc.
Quan s’han desallotjat tots els alumnes , cada professor comprovarà que
les aules i recintes que té assignats queden buits, deixant les portes i finestres
tancades i comprovant que cap alumne quedi en els serveis i locals annexos.
Cada professor ha de realitzar el recompte al punt de reunió del seu grup
d’alumnes. Per facilitar aquesta tasca es recomana dur un llistat dels alumnes.
El professor/a
mestres de 3 anys.

sense atenció directa a alumnes aniran a ajudar les

REALITZACIÓ DEL SIMULACRE

Aquest exercici s’ha de practicar, com a mínim, una vegada per curs
escolar, preferiblement durant el primer semestre del curs.
Per a la realització del simulacre es seguiran les indicacions del pla
d’autoprotecció del centre.
Primer, al començament de l’exercici s’emetrà un senyal d’alarma:
sirena d’emergència. Cas de no haver-hi electricitat es farà sonar un clàxon
que es trobarà a un lloc visible a secretaria.

El bidell i el membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia, després
de sonar el senyal d’emergència, obriran les portes i desconnectaran:
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-El gas.
-L’electricitat.
-El gasoil.

Segon, per a l’evacuació ordenada per plantes es seguiran els
següents criteris:
-Al senyal de començament del simulacre, desallotjaran l’edifici en
primer lloc els ocupants de la planta baixa.
-Simultàniament, els de la planta primera es mobilitzaran
ordenadament cap a les escales que els pertoquin, però sense descendir a les
plantes inferiors fins que els seus ocupants hagin desallotjat la seva planta
respectiva. Veure taula itineraris a seguir.
-Els coordinadors de planta baixa avisaran als de la primera planta
del moment en que aquesta planta estigui desallotjada.
-El desallotjament en cada planta es realitzarà per grups, sortint en
primer lloc les aules més pròximes a les escales, en seqüència ordenada i
sense barrejar-se els grups. Veure taula d’ordre de desallotjament.
-El professor de cada aula serà l’únic responsable de conduir als
alumnes en la direcció de sortida establerta. Sobre tot si la sortida i les escales,
que s’utilitzen habitualment, no coincideixen amb la sortida d’evacuació.
-Per part del personal del centre es procurarà no incórrer en
comportaments que puguin denotar precipitació o nerviosisme, per tal d’evitar
que aquesta actitud es pogués transmetre als alumnes, amb les conseqüències
negatives que això duria aparellades.
-Es designarà una persona per a cada sortida i altra situada en
l’exterior de l’edifici, per controlar el temps total d’evacuació.

Quan s’hagi evacuat cada planta, el coordinador de planta o secció
controlarà que:
- Les aules quedin buides, comprovant que les portes i finestres estiguin
tancades.
- Cap alumne quedi als serveis o a altres dependències de la planta.
- Cronometrarà el temps des de la sortida fins arribar al lloc de reunió.

PUNTS DE TROBADA
Una vegada desallotjat l’edifici, els alumnes, els treballadors i altres
persones evacuades es concentraran en els punts de trobada designats en
aquest Pla d’autoprotecció. Els alumnes es trobaran sempre sota el control del
professor responsable, qui comprovarà la presència de tots els alumnes del seu
grup i transmetrà la informació de recompte a la persona responsable.
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FINAL DEL SIMULACRE
1.

Finalitzat l’exercici d’evacuació, l’equip coordinador inspeccionarà tot
el centre, a fi de detectar les possibles anomalies o desperfectes que hagin
pogut ocasionar-se.

2.

S’esperarà l’ordre del Coordinador General de l’exercici per tornar a
les aules o al pati si és temps d’esplai.

3.

Es celebrarà una reunió de tots els professors per comentar i evaluar
l’exercici, i el director redactarà l’ informe oportú, segons model.

INSTRUCCIONS PELS ALUMNES

1. Cada classe actuarà sota les indicacions del professor que hi hagi en
aquell moment i en cap cas seguirà iniciatives pròpies.
2. Els alumnes –o alumnes suplents- que tinguin encomanades pel seu
professor funcions concretes, es responsabilitzaran de complir-les i de
col·laborar amb el seu professor a mantenir l’ordre del grup.
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3. Els alumnes no recolliran els seus objectes personals per evitar
obstacles i retards innecessaris.
4. Els alumnes que al sonar el senyal d’alarma es trobin en els serveis o
en altres aules, en la mateixa planta de la seva aula, han d’incorporar-se
en tota rapidesa al seu grup. En cas que es trobi l’alumne en planta
distinta a la de la seva aula, s’incorporarà al grup més pròxim que es
trobi en moviment de sortida.
5. Tots els moviments s’han de realitzar el més aviat possible però sense
córrer, sense atropellar ni empènyer als altres.
6. Cap alumne s’aturarà prop de les portes de sortida.
7. Els alumnes han de realitzar aquest exercici en silenci i en sentit
d’ordre i d’ajuda mútua, per evitar atropellaments i lesions ajudant als
que tinguin dificultats o sofreixin caigudes.
8. Es respectarà, al màxim, el mobiliari i l’equipament del centre.
9. En cap cas l’alumne tornarà enrere amb el pretext de buscar els
germans menors, amics, objectes personals, etc.
10. El grup, una vegada acabat l’exercici romandrà sempre unit, en el lloc
assignat fins que es rebi l’ordre de tornar al centre.

RESULTATS DEL SIMULACRE
SIMULACRE D’EVACUACIÓ DEL CP BLANCA DONA
FITXA EVALUACIÓ DEL SIMULACRE (l’omplirà el Director del centre)

Provincia BALEARS
EIVISSA

Localitat

Centre C.P. BLANCA DONA
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Codi 07006366

Direcció CARRETERA SANT ANTONI Km 1’2
Nivells Educatius

Telf. 971 314668

EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I
EDUCACIÓ ESPECIAL

Data del simulacre:

Hora:

S’ha programat el simulacre segons les instruccions?
Participació del professorat: BONA

SI

MITJA

NO
BAIXA

Observacions...............................................................................................
...................................................................................................................

Temps reals d’evacuació

Temps controlat
Nre. Alumnes evacuats

Total del Centre
.......................

............................

Planta baixa (E.I.)
.......................

.................................

Planta primera (1er Cicle) .................................
.......................
Planta primera (2on Cicle) .................................
.......................
Planta primera (3er Cicle) .................................
........................
Aula E.E.
........................

.................................

Gimàs i menjador
........................

.................................

Observacions...............................................................................................
.............
.....................................................................................................................
............
Comportament dels alumnes:

BO

REGULAR

DOLENT

Obsevacions................................................................................................
..............
.....................................................................................................................
.............
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Capacitat de les vies d’evacuació:

SUFICIENT

INSUFICIENT

S’han produït interferències en les evacuacions de les diferents plantes:

SI

NO
Observacions...........................................................................................................
...
.................................................................................................................................
..
Punts
o
zones
perillosos..................................................................

d’estrenyiments

Observacions...........................................................................................................
..
.................................................................................................................................
..
Funcionament eficaç de:
Sistema d’alarma:

SI

NO

NO EXISTEIX

Enllumenat d’emergència: SI

NO

NO EXISTEIX

Escales d’emergència:

NO

NO EXISTEIX

SI

Es varen poder tallar els subministraments de:
Gas

SI

NO

NO EXISTEIX

Electricitat

SI

NO

NO EXISTEIX

Gasoil:
Aigua:

SI
SI

NO
NO

NO EXISTEIX
NO EXISTEIX

Observacions:....................................................................................................
.........................................................................................................................

Obstacles
en
les
d’evacuació:................................................................................

vies

.................................................................................................................................
......
Observacions...........................................................................................................
.......
.................................................................................................................................
.......
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Incidents no previstos:
Accidents de person6s:
Deteriorament de l’edifici:
Deteriorament en el mobiliari:
Observacions:.....................................................................................................
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