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1. DADES DEL CENTRE I L’ENTORN.
Nom del centre:
Direcció del centre:
Codi del centre:
Telèfons del centre:
Fax del centre :
Correus electrònics:
Espais web:

Institut d’Educació Secundària “Jaume I”
Camí Llombai, 21 - 12530 Borriana (Castelló)
12000704
964 738 935, 964 517 024 i 695 792 065
964738936
12000704@gva.es i 12000704.secret@gva.es
<www.iesjaumei.es> i <iesjaumei.edu.gva.es>

1.1. Situació del centre.
L’IES Jaume I es troba situat en la localitat de Borriana (Plana Baixa,
Castelló). L’immoble està delimitat pel camí Llombai (Oest), el mateix camí
Llombai que el separa de la Cooperativa Agrícola Sant Josep (Nord) i horts
agrícoles de regadiu (zona no urbanitzada) pels costats Est (excepció feta
d’una finca habitada annexa a la parcel·la de l’IES) i Sud.

Fotografia aèria de la parcel·la amb les aules prefabricades (Aj. Borriana).
Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021
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Plànol de situació de l’immoble (Cartociudad, Instituto Geográfico Nacional).

1.2. Superfície i locals del centre.
Actualment la superfície total del recinte escolar és de 0,01 Km2 o 10.000
metres quadrats (teniem 15.600 m2 a l’antic IES), dels quals 4.177,70 m2
(teniem 5.641,79 m2 a l’antic IES) corresponen a l’extensió ocupada per les
aules prefabricades i la resta de dependències (despatxos, sales de reunió,
sala de professorat, etc): 2.787,07 m2 (planta baixa) i 1.390,63 m2 (primera
planta). El centre no té gimnàs ni cap espai cobert per a fer Educació Física i
tampoc sala d’actes.
En la planta baixa es troben les següents dependències:
•
Zona Est: aulari, departament d’Educació Física, vestidors
d’Educació Física, lavabos de l’alumnat i taller de Tecnologia.
•
Zona Oest: despatxos de Direcció i prefectura d'estudis d’ESO i
Batxillerat, prefectura d’estudis dels Cicles Formatius de Formació
Professional, Secretaria, sala de professorat, departament d’Orientació,
Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021
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aulari, aula Multiusos, lavabos de professorat, serveis de Neteja,
Magatzem, aules d’Informàtica (I i III), zones d’instal·lacions
elèctriques, oficines administratives, Consergeria, sala de visites i Aula
COVID-19, sala de reunions, aula CIL, aula Nouvinguts i aula
Desdoble.
•
Zona Oest-exterior: pati i pistes poliesportives descobertes i hort.
En la primera planta es troben les següents dependències:
•
Zona Est: aulari, departament de Francés, departament de
Tecnologia, departament d’Informàtica, aula d'informàtica (II), lavabos
d’alumnat, aulari de CCFF.
1.3.

Equip Directiu del centre.
DIRECTORA:
VICEDIRECTOR:
CAP D'ESTUDIS ESO I BATXILLERAT:
CAP D'ESTUDIS DE CCFF DE FP:
SECRETARI:
COORDINADORA ESO I BATXILLERAT:
COORDINADORA FP

Mª Carmen Usó Juan
Javier Soriano Martí
Regina Rodrigo Carda
Vicent Ucher Soler
Juan Carlos Requena Villar
Rocío Montolio Catalán
Mª Sonia Traver Torrent

1.4. Ocupants del centre.
El nombre d’usuaris del centre durant el curs 2020/2021 és el següent:
− Docents: 105 (la quantitat pot oscil·lar lleugerament cada curs).
− No docents: 8 (dos PAS, dos conserges i quatre netejadores).
− Alumnat: 940 (la quantitat pot oscil·lar lleugerament durant el curs).
1.5. Horari del centre.
L'institut té un únic torn, amb un horari intensiu de 8:15 hores a 15:15 hores.
1.6. Informació sobre estudis i grups.
En el curs 2020/21 tenim els grups i programes següents:
E.S.O.
− 7 grups de 1r d'ESO
− 7 grups de 2n d'ESO
− 6 grups de 3r d'ESO
− 4 grups de 4t d'ESO
− 1 grup de 3r ESO PMAR
− 1 grup de 4t ESO PR4
− 1 grup de PQB Informàtica en modalitat de Taller.
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BATXILLERAT
− 2 grups de 1r de Batxillerat.
− 2 grups de 2n de Batxillerat.
CICLES FORMATIUS:
− 4 grups de Cicles Formatius de Grau Mitjà: SMX i Activitats
Comercials
− 6 grups de Cicles Formatius de Grau Superior: ASIX, Comerç
Internacional i Artista Faller
− 2 grups d’FPB Comerç

2. OBJECTIUS.
Un Pla d’Autoprotecció és una eina dirigida a l’assoliment i al foment de la
prevenció i la protecció de las persones, els béns, el medi ambient i les
activitats que es realitzen al Centre Escolar de manera que permeta:
• Preveure una emergència abans de produir-se.
• Previndre l’emergència, disposant els mitjans materials i humans
necessaris, dins d’un límit de temps raonable perquè no puga produirse, incloent també les seues conseqüències negatives per tal que
siguen mínimes.
• Actuar en una emergència quan es dóne, utilitzant els mitjans dels que
disposen per la seua neutralització.

3. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA.
Una emergència és una situació derivada d’un esdeveniment extraordinari
que ocorre de forma repentina i inesperada i que pot arribar a produir danys
molt greus a persones i instal·lacions, raó per la qual és imprescindible una
actuació inmediata i ben organitzada.
Exemples de situacions d’emergència són:
o
INCENDI.
o

FUGA DE GAS.

o

EXPLOSIÓ.

o

AMENAÇA DE BOMBA.

o

OPERACIONS PERILLOSES.

o

MALALTIA REPENTINA.

o

ACCIDENTS DE PERSONES AMB LESIONS GREUS.

o

INUNDACIÓ.
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o

TERRATRÈMOL.

o

VENT HURACANAT.

o

NEVADA.

o

TORMENTES, PEDREGADES I PLUGES TORRENCIALS.

o

EMERGÈNCIA EXTERIOR.

o

QUALSEVOL ALTRE TIPUS D’ALARMA.

L’objectiu principal d’aquest Pla davant de situacions d’emergència ha de ser,
en primer lloc, l’EVACUACIÓ de l’edifici, i no tant la intervenció davant el
sinistre. La seua elaboració consta de tres fases ben definides:
• Fase d’elaboració del Document.
• Fase d’Implantació i desplegament al centre
• Fase de Manteniment, Avaluació i Millora.

4. AVALUACIÓ DELS RISCOS.
4.1. DETERMINACIÓ DELS RISCOS POTENCIALS.
Dels riscos potenciales als quals està sotmés el Centre, cal destacar com
fonamental el d’incendi, considerant la resta (inundació, temporal, nevada,
seisme, etc.,) com secundaris donat que són molt improbables per les
característiques climàtiques de la zona.
En aquest sentit (risc d’incendi), a més dels possibles focus aleatoris que es
poden donar, els llocs que caldrà vigilar amb especial cura són:
o
Sala de Contadors i aparells de (des)activació de la xarxa eléctrica
(Consergeria).
o
Aules d’informática.
o
Aula-taller de tecnología.
o
Laboratoris (no tenim: reconvertits com aula en les adaptacions contra
el coronavirus).
o
Biblioteca (no tenim: reconvertida com aula en les adaptacions contra
el coronavirus).
Aquestes dependències estan ubicades tant en la planta baixa com al primer
pis de l’edifici. L’evacuació de les dependències davant d’un incendi es
realitzarà per les eixides d’emergència descrites en el corresponents plànols
(vid. més abaix).
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4.2. VALORACIÓ DEL RISC.
L’avaluació del risc general de situacions d’emergència es determina en funció
de l’alçada de l’edifici, de la seua utilització pel personal fixe i en horari diurn
també fixe i del número d’alumnes (població jove amb característiques molt
favorables per ser persones amb bona mobilitat) d’acord amb la següent
classificació: risc alt, risc mitjà i risc baix. Aquesta gradació està en funció de
l’ocupació de persones dividida per metre quadrat, superfície de l’activitat i
alçada dels edificis. S’aplica generalment el següent quadre de grups de risc:

GRUP

ALÇÀRIA DE
L’EDIFICI

AFORAMENT
MÀXIM

NIVELL DE RISC
RESULTANT

0

< 7 metres

200 alumnes

Baix

1

< 14 metres

1.000 alumnes

Baix

2

< 28 metres

2.000 alumnes

Mitjà

3

> metres

> 2.000 alumnes

Alt

En principi, segons aquests paràmetres, el nivell de risc del nostre centre és
BAIX (Grup 1), encara que cal considerar també les característiques de
l’immoble (aules prefabricades) com element de correcció.

Nivell de risc d’emergències
de l’I.E.S. Jaume I de Borriana:

BAIX (Grup 1)
Edifici de menys de 14 metres d’altura
i amb capacitat per menys de 1000 alumnes.

5. CATÀLEG DE MITJANS DISPONIBLES.
5.1.

RECURSOS MATERIALS I PLÀNOLS DE SITUACIÓ.

Mitjans d’extinció d’incendis, alarma i evacuació.
Al dia d’avuí el Centre disposa de:
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• Eixides d’emergència i punts de control de planta (ACP o
Aules de Control de Planta) senyalitzats gràficament en
llocs visibles:

Model de señal direccional
d’Eixida d’Emergència.

Model de señal
de Punt de Control de Planta

• 20 extintors portàtils de pols i gas P 12.
La seua ubicació és la que apareix als plànols (Annex final).
Sistema d’Avisos i Alarmes.
El centre compta actualment amb aquests sistemes d’avís i alarma:
•

Sistema d’iluminació d’emergència, centralitzat en la Consergeria.

•

Sistema de megafonía, amb altaveus centralitzats en Consergeria.

•

Sistema d’alarma
Consergeria.

(detecció

d’intrusos)

centralitzat

en

la

La seua ubicació és la que apareix als plànols de l’Annex.
Equipament i material de primera intervenció.
La Sala de Primers Auxilis per atendre lesions i ferides lleus està situada a la
Consergeria del centre, on es disposa d’un botiquí d’assistència inicial.

Clauers d’emergència.
Igualment es disposa de dos clauers d’emergència amb totes les còpies de
claus de cadascuna de les portes de l’edifici: una està a la Consergeria i
l’altra al despatx de Direcció.
Recursos humans
El personal encarregat d’atendre i posar en pràctica les mesures
d’emergència en cada cas és tot el personal docent i tot el personal
Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021
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d’administració i serveis del centre, sempre en funció dels seus horaris
lectius/laborals i organitzant-se tal i com es descriu al protocol d’actuació que
es detalla més abaix.

5.2. DIRECTORI DE MITJANS EXTERNS.
Directori de mitjans externs.
964510062
964570202
Policia Local
964513311
Serveis Socials
964515014
Ecoparc Municipal
902108998
A.D.I.
630717097
Urgències
964390760
Centre Salut Port
964585616
Hospital de La Plana 964357600
Creu Roja
964517607
Parc Comarcal Bombers 085
Magatzem Municipal 964518712
Ajuntament Borriana

Tinènça Alcaldia Port
Guàrdia Civil
Jutjats
I.N.S.S.
C.E.A.M.
Centre de Salut
Cita Prèvia
Hospital Gral. Castelló
Ciutat Sanitària La Fe
Ràdio Taxi
Estació RENFE
FACSA

964587078
964592020
964510187
964512854
964591415
964390750
964397050
964726500
963862700
964510101
964511480
964512800

Aquest directori haurà d’estar permanentment actualitzat, ubicant-se sempre
de manera ben visible al costat dels telèfons de:
o Consergeria.
o Secretaria.
o Sala de Professors/-es.
o Telèfons interns del Centre.

6. ORGANIGRAMA.
6.1. PUNTS DE CONCENTRACIÓ.
Els punts de concentració i reunió en el nostre Centre són el pati amb les
pistes d’esport i l’espai d’accés situat davant de la porta principal d’entrada al
centre (cami Llombai).
6.2. CAP D’EMERGÈNCIES.
El Cap d’Emergències serà el membre de l’equip directiu del Centre que es
trobe en eixe moment de guàrdia. Per ordre, són:
1. Mª Carmen Usó Juan, Directora.
2. Regina Rodrigo Carda, Cap d’Estudis ESO i Batxillerat.
3. Vicent Ucher Soler, Cap d’Estudis dels Cicles Formatius.
4. Javier Soriano Martí, Vicedirector.
5. Juan Carlos Requena Villar, Secretari.
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Aquesta persona serà el responsable màxim de l’Equip d’Emergència, així
com de tota l’actuació a desenvolupar en cas d’accident, incendi o altre tipus
d’emergència.
6.3. EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ.
Els seus components són tot el professorat i personal no docent del Centre.
En cas de detectar una emergència les seues funcions són:
1. AVISAR o fer avisar a la major brevetat possible al Cap
d’Emergències, explicant sempre el lloc, el tipus d’emergència i la
seua magnitud.
2. ACUDIR al lloc on s’ha produït l’emergència a fi d’intentar el seu
control, si es veu capacitat, i sempre sense posar en perill la seua
integritat física.
6.4. EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ.
Seran membres d’aquest equip els membres de l’equip directiu que no
siguen el Cap d’Emergències, el professorat de guàrdia i de guàrdia de pati
lliure en eixe moment, el personal no docent i el professorat que es trobe en
el Centre en el moment de l’emergència i que no tinga alumnat a càrrec seu
(que estiguen en reunions, per exemple).
Dins d’aquest equip, serà coordinador de planta aquell professorat que estiga
en el moment de produir-se l’emergència en les aules rotulades com a Aules
de Coordinació de Planta (ACP).

7. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
EVACUACIÓ

EN

CAS

D’EMERGÈNCIA I

- La persona que detecte una situació d’emergència informarà el Cap
d’Emergència, el/la qual valorarà la situació i decidirà, si s’escau,
l’evacuació del centre donant ordre a Consergeria de fer sonar l’alarma i
realitzar les trucades oportunes. A més, informarà a les coordinacions
de planta que s’ha d’evacuar l’edifici, enviarà els diferents membres de
la directiva a cada porta per controlar el temps d’evacuació (de la
primera planta i de tot el centre) i romandrà al vestíbul per coordinar tot
el procés.
- Les coordinacions de planta (professorat que en eixe moment hi ha en
les aules rotulades com a ACP) informaran les persones de la seua
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 planta baixa i el primer pis. Quan la
planta estiga totalment evacuada, n’informaran el Cap d’Emergència i
es dirigiran al punt de trobada on estigue l’alumnat del grup en el que
estava impartint classe. Si hi ha persones de la seua planta que
Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021
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requereixen atenció li ho diran al 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, i el conduirà fins
al punt de trobada. A més, en arribar al punt de trobada farà recompte
del seu alumnat i esperarà que es done per finalitzada l’evacuació.
- Mentrestant, l’Equip d’Emergència atendrà les persones que ho
necessiten 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.
7.1. INSTRUCCIONS PER AL PROFESSORAT D’AULA.
- Donar instruccions a l’alumnat per tal que deixen els seus objectes
recollits i que els més propers a les finestres s’encarreguin de tancarles.
- Indicar al delegat i subdelegat que vigilen el procés.
- Fer recompte de l’alumnat present a l’aula, si és possible mitjançant
ÍTACA docent.
- Indicar al grup les vies d’evacuació (seguir els punts de colors repartits
per l’edifici i indicats al plànol d’aula), anant sempre darrere 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 els alumnes discapacitats.
- Indicar que no es pot utilitzar l’ascensor (si el centre tinguera ascensor).
- Evacuar el seu grup seguint les indicacions del coordinador de planta i
tenint en compte que s’evacuen les aules segons la seua 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.
- Si hi ha fum: fer avançar el grup ajupit, respirant a través d’un mocador
humit (si és possible) i agafat al passamà de l’escala.
- En cas que trobem 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 als punts de trobada assignats (pati
interior).
- En arribar al punt de trobada, fer recompte del grup i indicar a l’alumnat
que el grup estiga unit. Tot el professorat que detecte alumnat que era a
la classe i ara no hi són o que s’han incorporat al seu grup, es dirigirà a
la porta principal de l’Institut on es contrastaran les informacions per
obtenir el recompte total.
- Es romandrà als punts de trobada fins que un membre de la directiva
done per finalitzada l’evacuació.
7.2. INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER A L’ALUMNAT.
- Cada grup d’alumnat actuarà d’acord amb les instruccions del seu
professor/a i en cap cas seguirà iniciatives pròpies.
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- Els/Les delegats/des i subdelegats comprovaran que el grup segueix les
instruccions del professorat. En cas de que el professorat siga coordinador
de planta, els delegats i subdelegats seran els encarregats de conduir a
l’alumnat al punt de trobada.
- En el moment d’escoltar l’avís d’evacuació (un to d’un minut de sirena), es
prepararan per evacuar l’edifici de la següent manera:
▪ 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 trobe als lavabos o
altres dependències de la mateixa planta, s’incorporaran ràpidament al
seu grup.
▪ En cas de trobar-se a una planta diferent a la de la pròpia aula,
s’incorporaran al grup més pròxim de la planta on es troben.
Romandran amb aquest grup fins que s’acabe l’evacuació.
- Per dur a terme l’evacuació es seguiran les pautes següents:
▪ S’abandonarà l’edifici seguint les vies d’evacuació marcades (punts de
colors repartits per l’edifici i representats al plànol de l’aula).
▪ No s’utilitzaran els ascensors (si el centre tinguera ascensor).
▪ Això es farà amb rapidesa, ordre i silenci, evitant empentes.
▪ Si hi ha fum, s’ha d’avançar ajupit i, a ser possible, respirant mitjançant
un mocador humit (o una altra peça de roba). A més, en baixar l’escala
no s’ha d’amollar el passamà 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 cap enrere per cercar algú o alguna cosa.
▪ Fora de l’edifici, els grups d’alumnat avançaran ordenadament fins al
punt de trobada (pati interior).
▪ Romandran al punt de trobada units fins que s’haja efectuat el
recompte d’alumnat i es done per finalitzada l’evacuació.
7.3. INSTRUCCIONS PER A LA RESTA DE PERSONAL DOCENT, NO
DOCENT I VISITANTS.
- Tancar les finestres i les portes de les dependències on es trobe.
- No agafaran cap objecte personal per evitar obstacles i demores.
- Evacuar l’edifici seguint les instruccions del coordinador de planta.
7.4. INSTRUCCIONS PER AL CAP D’EMERGÈNCIA (Directora o un
altre membre de l’Equip Directiu).
- Valorar la magnitud de l’emergència.
- Si s’escau, declarar la situació d’emergència i donar ordre al centre de
comunicacions (Consergeria) d’iniciar el protocol d’evacuació i sol·licitar
l’ajuda de serveis externs telefonant al 112 (ambulàncies, bombers,...).
- Informar els coordinadors de planta si hi ha alguna eixida obstruïda i
quines són les eixides alternatives.
Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021

pàgina 14 de 44

Pla d’emergències, evacuació i simulacres de l’IES Jaume I de Borriana (codi 12000704)

- Indicar quins membres de la Directiva o altres professors assignats al
moment s’han d’adreçar a les diferents sortides per controlar el temps
d’evacuació (de la primera planta i de tot el centre).
- Coordinar l’actuació de l’equip d’emergència des del vestíbul.
- Informar els serveis externs sobre la situació i col·laborar en tot allò que
li demanen.
- Declarar la finalització de la situació d’emergència i la continuació de les
activitats.
- Redactar un informe sobre tot el procés i remetre’l a la Conselleria
d’Educació, indicant:
▪
Lloc del sinistre.
▪
Tipus i desenvolupament del sinistre.
▪
Possibles causes.
▪
Actuacions realitzades.
▪
Desenvolupament del pla d’emergència.
▪
Deficiències i errades observades.
En cas d’incendi, activar el protocol per al tall del suministrament elèctric
general i activació del sistema anti-incendi:
7.5. INSTRUCCIONS PER AL CENTRE DE COMUNICACIONS
(Consergeria).
- Fer sonar l’alarma (un to d’un minut de sirena o cinc tons de xiulet). Si
s’ha d’utilitzar el xiulet, el faran sonar a les diferents plantes i al pati.
- Avisar els serveis externs informant clarament de la situació.
- Inutilitzar l’ascensor (si el centre tinguera ascensor).
- Desconnectar la instal·lació elèctrica.
- Obrir totes les sortides, eliminant possibles obstacles.
- Rebre els serveis externs i col·laborar en tot allò que li demanen.
7.6. INSTRUCCIONS PER A L’EQUIP D’INTERVENCIÓ (Professorat de
guàrdia)
El professorat de guàrdia actuarà com a coordinador de planta, assumint les
funcions següents:
▪ Assegurar-se que totes les eixides d’emergència estan obertes. Si no
es pot accedir per dins de l’institut caldrà anar per fora a obrir-les.
▪ Informar tota la planta de la necessitat d’evacuació, del sentit en què
s’ha d’evacuar cada aula i de l’ordre en què s’ha de fer (s’evacuen les
plantes successivament, començant per la planta inferior i per les
aules més properes a les escales de cada planta).
▪ Informar de possibles sortides obstruïdes i de quina és la sortida
alternativa.
▪ Controlar que l’evacuació de la seua planta es faça amb ordre,
rapidesa i silenci (veure plànol a cada planta).
▪ Calcular el temps necessari per evacuar la seua planta.

Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021

pàgina 15 de 44

Pla d’emergències, evacuació i simulacres de l’IES Jaume I de Borriana (codi 12000704)

▪ 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 a Consergeria per informar de
l’evacuació total de la seua planta i de possibles incidències (alumnat
lesionats, problemes de mobilitat, gent tancada a l’ascensor si el
centre tinguera ascensor...).
▪ Abandonar l’edifici i dirigir-se al punt de trobada on esperarà que es
done per finalitzada l’evacuació.
▪ Si una planta no té cap professor de guàrdia, aquesta funció serà
assumida per un membre de la directiva o bé per un professor de
guàrdia del vestíbul, que serà assignat específicament pel Cap
d’Emergència en el moment de realitzar l’evacuació.
▪ Des del començament del curs tot el professorat haurà de tindre una
còpia de la clau que obri la majoria de les aules i les eixides
d’emergència. Les claus de totes les eixides d’emergència, magatzem,
dependències amb comandaments de la instal·lació elèctrica, etc., es
guardaran en un armari-clauer al despatx de direcció.

8. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DEL PLA.
8.1.- PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ.
El calendari d’ implantació real del Pla d’Emergència i Evacuació del Centre
es concreta en:
Dates d’aprovació inicial i de modificacions posteriors del Pla:
CURS
ESCOLAR

APROVACIÓ I/O
TIPUS DE MODIFICACIÓ

INSTÀNCIA
I DATA

2009/10
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

Aprovació inicial del Pla
Actualització de dades
Actualització de dades
Actualització de dades
Actualització de dades
Actualització de dades
Actualització de dades
Actualització de dades
Actualització de dades
Actualització de dades

Claustre, 10-II-2010
Secretaria, nov. 2012
Equip Dir., des. 2013
Equip Dir. febr. 2015
Secretaria, febr. 2016
Secretaria, gen. 2017
Secretaria, feb. 2018
Secretaria, feb. 2019
Secretaria, feb. 2020
Secretaria, feb. 2021

Dates de realització de simulacres d’emergència i evacuació i deficiències
dtectades en ells:
CURS
ESCOLAR

DATA DEL
SIMULACRE

DEFICIÈNCIES DETECTADES

2009/10

24 – II - 2010

Comunicades telemàticament a Conselleria
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2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

des. 2010
des. 2011
des. 2012
12–XII-2013
Des. 2014
Des 2015
Des 2016
Des 2017
Des 2018
Des 2019
Febrer 2021

Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Comunicades telemàticament a Conselleria
Simulacre pendent del trasllat de centre

8.2.- MANTENIMENT I MILLORA.
En primer lloc i de manera urgent, caldrà solucionar totes aquelles
deficiències i disfuncions que es detecten en cada simulacre, com queda
reflectit en el quadre anterior i a la fitxa nº 15.
Al començament de cada curs escolar aquest Pla d’Emergències
s’actualitzarà per d’adequar-lo sempre a les noves situacions, necessitats i
posibles riscos.
A més, caldrà acomplir escrupulosament el calendari d’actuacions previstes
per al manteniment dels aparells i les instal·lacions susceptibles de provocar
incidents: instal·lacions d’electricitat; deuran ser revisades por les empreses
encarregades i/o contractades a l’efecte:
• Revisió periòdica dels extintors.
• Revisió periòdica del sistema d’iluminació d’emergència.
• Revisió periòdica de la instal·lació elèctrica.
• Revisió periòdica del sistema de detecció de fums.
• Revisió periòdica del sistema de megafonía.
• Revisió periòdica del sistema d’alarmes.
• Revisió periòdica de les senyals d’eixides d’emergències, aules de
control de planta i de les senyals de situació de cada
aula/dependencia del centre.
Els contractes vigents entre el centre i les respectives empreses
especialitzades -on consten els terminis, condicions i periodicitat- estaran
custodiades en la Secretaria.

9. PLANIFICACIÓ
D’EMERGÈNCIA
GENERALS.

I

REALITZACIÓ DELS SIMULACRES
I
EVACUACIÓ.
CONSIDERACIONS

- 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 trobe bloquejada, i es puguen utilitzar únicament les altres vies de
sortida existents.
- El simulacre es realitzarà sense avisar a l’alumnat prèviament 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 exercici s’execute sense comptar amb la
col·laboració exterior d’equips d’emergència, ja que en cas d’una situació
real tampoc no hi seran.
- El director del centre haurà d’informar a la Direcció de Planificació i Centres
dels resultats del simulacre.
- Finalment, es trauran les conclusions oportunes per tal de corregir possibles
deficiències.

10. COMUNICACIÓ DE LES DADES OBTINGUDES DELS
SIMULACRES.
Un dels Coordinadors d’Emergències omplirá el formulari en línia del Servei
de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent (la seua URL és
http://cefire.edu.gva.es/spr/index.php?seccion=cuestionario&id=9) dins dels
10 dies següents a la realització del simulacre i a l’OVICE (oficina virtual per a
centres
educatius
de
la
Generalitat
Valenciana)
en
https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/#/rex/servicios.

(pantalla 1)
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(pantalla 2)

(pantalla 3)

11. EMERGÈNCIES REALS.
Quan es produïsca una emergència real, el Coordinador d’Emergències
complimentarà la fitxa nº 13 (vid. annexos més abaix) i la remetrà el més
prompte possible al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector
Docent mitjançant el número de fax 963184581.
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12. FITXES D’EMERGÈNCIA

Índex de fitxes
1. Funcions del Coordinador d’Evacuació i Emergències.

pàg. 35

2. Funcions de l’Equip d’Alarma i Evacuació.

pàg. 36

3. Funcions de l’Equip de Primera Intervenció.

pàg. 37

4. Funcions de l’Equip de Primers Auxilis.

pàg. 38

5. Funcions del Personal de Suport.

pàg. 39

6.

a. Esquema operatiu per accident.

pàg. 40

b. Esquema operatiu d’actuació per emergència.

pàg. 41

7.

Instruccions per a l’Equip de Primera Intervenció.

pàg. 42

8.

Criteris per a l’evacuació.

pàg. 43

9.

Instruccions generals per a l’alumnat.

pàg. 44

10.

Instruccions generals per al personal del centre.

pàg. 45

11.

Directori telefònic d’emergències.

pàg. 46

12.

a. Informe del simulacre: dades bàsiques.

pàg. 47

b. Informe del simulacre: valoració del personal.

pàg. 48

c. Informe del simulacre: valoració dels mitjans
materials.

pàg. 49

13. Informe d’emergència real.

pàg. 50

14. Necessitats de formació en Primers Auxilis.

pàg. 51

15. Actualització de les Mesures d’Emergència.

pàg. 52

16. Lliurament de les Mesures d’Emergència a les empreses.

pàg. 53

17.

Coordinació d’activitats amb empreses: informació del
centre a empreses externes concurrents i/ treballadors
autònoms.

Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021

pàg. 55

pàgina 20 de 44

Pla d’emergències, evacuació i simulacres de l’IES Jaume I de Borriana (codi 12000704)

Fitxa nº1
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA
FUNCIONS DE LA COORDINACIÓ
D’EVACUACIÓ I EMERGÈNCIES (CE)
FUNCIONS GENERALS
ÉS EL MÀXIM RESPONSABLE I AUTORITAT EN L'ORGANITZACIÓ DE LES MESURES
D'EMERGÈNCIA. Serà el membre de l’equip directiu del centre que es trobe en eixe moment de
guàrdia de direcció. Per ordre són: Maria Carmen Uxó Juan, Regina Rodrigo Carda, Vicent Ucher
Soler, Javier Soriano Martí i Juan Carlos Requena Villar.

• Haurà d'estar sempre LOCALITZABLE.
• SEMPRE SERÀ AVISAT siga quin siga el tipus d'emergència.
• REBRÀ INFORMACIÓ I VALORARÀ LA GRAVETAT de les emergències.
• ORDENARÀ que s'emeta el senyal d'alarma.
• DECIDIRÀ EL MOMENT, L’ORDRE I LES VIES D’EVACUACIÓ DE CADA EDIFICI en funció
del tipus d’emergència.

•
•
•
•
•
•
•

DECIDIRÀ EL MOMENT en què se sol·liciten les AJUDES EXTERNES
MOBILITZARÀ als diferents equips de les Mesures d'Emergència que estime necessaris.
DIRIGIRÀ totes les accions a desenvolupar durant l’emergència.
REBRÀ informació en tot moment dels distints equips de les Mesures d'emergència.
COL·LABORARÀ amb les ajudes externes quan aquestes arriben al centre.
OMPLIRÀ l’informe del simulacre en línia.
REALITZARÀ els informes d'emergència real “a posteriori”.

FUNCIONS EN CAS D’ACCIDENT

• ROMANDRÀ junt al ferit.
• AVISARÀ a l'equip de primers auxilis o ordenarà que se'ls avise.
• AVISARÀ o ordenarà avisar a les ajudes externes, quan ho estime necessari, a instàncies de
l'equip de primers auxilis.

• AVISARÀ I INFORMARÀ del succés als familiars del ferit.
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Fitxa nº 2
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUMEI DE BORRIANA
FUNCIONS DE L’EQUIP
D’ALARMA I EVACUACIÓ (EAE)
FUNCIONS

• Estarà a les ordes del Coordinador d’Emergències (CE).
• NO INICIARÀ L'EVACUACIÓ FINS A REBRE L'ORDE de la Coordinació d’Emergències (CE).
• En cada planta DONARAN LES ORDES als ocupants de la mateixa per a l'inici de l'evacuació
EN EL MOMENT I PER LA VIA QUE LI COMUNIQUE el Coordinador d’Emergències (CE).

• MANTINDRÀ L'ORDRE I CONTROLARÀ l'evacuació comprovant que se segueixen les
instruccions generals en cas d'evacuació.

• ROMANDRÀ EN ALERTA davant de qualsevol situació que puga dificultar l'evacuació.
• CONTROLARÀ que les eixides de la planta o l’edifici estiguen permanentment obertes i
sense obstacles fins a finalitzar l’evacuació.

• Els MEMBRES de l’equip de la PLANTA BAIXA CONTROLARAN que el personal evacuat
isca per les portes establides i vaja als punts de concentració establits en cada cas. El mateix
faran els membres de l’equip de la primera planta.

• IMPEDIRÀ que el personal evacuat faça ús dels ascensors (si el centre tinguera ascensor).
• VERIFICARÀ que no quede ningú en cap de les dependències de la seua planta.
• VERIFICARÀ que les finestres i les portes de totes les dependències de la seua planta
estiguen tancades.

• SERÀ L'ÚLTIM A ABANDONAR LA PLANTA una vegada finalitzada l'evacuació.
• Una vegada acabada l'evacuació, ho comunicarà al Coordinador d’Emergències (CE).
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Fitxa nº 3
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME IDE BORRIANA
FUNCIONS DE L'EQUIP
DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI)
FUNCIONS

− AVISARAN O FARAN AVISAR A LA MAJOR BREVETAT POSSIBLE A LA
COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES, EXPLICANT SEMPRE EL LLOC, EL TIPUS
D'EMERGÈNCIA I LA SEUA MAGNITUD.
− ESTARAN SEMPRE BAIX LES ORDRES I EN CONTACTE AMB LA
COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES (CE).
− ES DIRIGIRAN AL LLOC ON S'HA PRODUÏT L'EMERGÈNCIA.
− MAI ACUDIRAN AL LLOC DE L'EMERGÈNCIA SOLS, HAVENT DE TREBALLAR
EN PARELLES.
− EN CAP CAS POSARAN EN PERILL LA SEUA INTEGRITAT FÍSICA.
− INTENTARAN CONTROLAR L'EMERGÈNCIA amb el mesures més adequades i
més pròximes i, en el cas de tractar-se d'un incendi i no poder controlar-lo,
intentaran evitar la seua propagació, seguint els consells i instruccions que
s'arrepleguen en la fitxa núm. 7.
− COL·LABORARAN amb les ajudes externes, si la Coordinació d’Emergències (CE)
ho considerara necessari.
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Fitxa nº 4
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

FUNCIONS DE L’EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA)
FUNCIONS
a. ESTARAN SEMPRE A LES ORDRES DE LA COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES
(CE).
b. PRESTARAN, en cas que siga necessari, assistència a qualsevol ferit o accidentat,
avaluant la lesió i informant ràpidament a la Coordinació d'Emergències (CE).
c. En cas d’evacuació, PORTARAN al “punt de concentració” corresponent la
farmaciola portàtil per a atendre les primeres cures.
d. ORGANITZARAN I CONTROLARAN el trasllat de l’accidentat si fóra necessari.
e. CONTACTARAN amb la família de l’accidentat per a informar-la dels fets.
f. ACOMPANYARAN EL FERIT al centre sanitari en cas de no estar presents els
familiars.
g. ANOTARAN en una llista d’accidentats el nom de la persona evacuada, causes de
les lesions i si han sigut traslladats a algun centre sanitari. Aquesta informació la
traslladaran a la Coordinació d’ Emergències (CE).
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Fitxa nº 5
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUMEI DE BORRIANA

FUNCIONS DEL PERSONAL DE SUPORT (PA)
FUNCIONS
•

ESTARAN SEMPRE DAVALL LES ORDES DE LA COORDINACIÓ o CAP

D'EMERGÈNCIES (CE) i està format pel professorat de guàrdia i directius de guàrdia no
encarregats de coordinar l’evacuació.
•

FARAN SONAR L’ALARMA (UN TO D’UN MINUT DE SIRENA O CINC TONS DE

XIULET).
•

COMUNICARAN l'emergència i AVISARAN a les ajudes exteriors, SEGUINT

ORDRES de la Coordinació d'Emergències (CE).
•

DESCONNECTARAN les instal·lacions generals del centre (elèctrica, gas) i

BLOQUEJARAN els ascensors (si hi haguera), tot cerciorant-se que no quede ningú dins.
Únicament no desconnectaran la instal·lació elèctrica en cas de fuga de gas ja que l'acció
podria provocar espurnes que provocaren un incendi o explosió.
•

OBRIRAN les eixides de l'edifici i de l'exterior del recinte escolar, si es troben

tancades.
•

REBRAN els serveis externs i COL·LABORARAN en tot allò que li demanen.
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Fitxa nº 6 a
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

ESQUEMA OPERATIU PER ACCIDENT
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Fitxa nº 6 b

MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

ESQUEMA OPERATIU D’ACTUACIÓ PER EMERGÈNCIA
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Fitxa nº 7
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUMEI DE BORRIANA
INSTRUCCIONS PER A
L’EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI)

Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021

pàgina 28 de 44

Pla d’emergències, evacuació i simulacres de l’IES Jaume I de Borriana (codi 12000704)

Fitxa nº 8
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

CRITERIS PER A L’EVACUACIÓ
CRITERIS PER A L’EVACUACIÓ
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Fitxa nº 9
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

INSTRUCCIONS GENERALS PER A L’ALUMNAT

SI ES DETECTA UNA EMERGÈNCIA
•
• SI DETECTA UNA EMERGÈNCIA, MANTINDRÀ LA CALMA i HO COMUNICARÀ al professor/a més
pròxim.
• SI ÉS UN ACCIDENT, MANTINDRÀ LA CALMA i HO COMUNICARÀ al professor/a més pròxim.
• RETORNARÀ a la seua aula el més ràpidament possible.

SI ES REALITZA UNA EVACUACIÓ
•
• ES MANTINDRÀ l'orde i CALDRÀ AJUSTAR-SE a les indicacions del professorat.
• Els delegats i subdelegats comprovaran que el grup segueix les instruccions del professorat. En cas que
el professor/a siga coordinador de planta, els delegats i subdelegats seran els encarregats de conduir a
l’alumnat al punt de trobada. Se sap que el professorat és coordinador de planta perquè hi ha un senyal
amb un cercle roig dins l'aula (prop de la porta).
• L’alumnat més proper a les FINESTRES s’encarregaran de tancar-les.
• L’alumnat que en el moment de sonar l’alarma es trobe als lavabos o altres dependències de la mateixa
planta, s’incorporarà ràpidament AL SEU GRUP.
• En cas de trobar-se a una planta diferent a la de la pròpia aula, s’incorporaran al GRUP MÉS PROPER
de la planta on es troben. Es mantindran amb aquest grup fins que s’acabe l’evacuació.
• S'ESPERARÀ l'orde d'eixida del professorat.
• S'EIXIRÀ ordenadament i sense córrer, respectant l'orde que s'establisca, sense espentar.
• En eixir de l'aula es tancarà la porta però NO AMB CLAU.
• ES DIRIGIRÀ A LA VIA D'EVACUACIÓ que li indique el professorat.
• NO ES RESSAGARÀ ningú a agafar objectes personals.
• NO S'ACATXARÀ ni ES PARARÀ per a arreplegar objectes que hagen caigut.
• S'INTENTARÀ NO PARLAR DURANT L'EVACUACIÓ.
• NO S’UTILITZARÀ MAI L'ASCENSOR (si el centre tinguera).
• Si hi ha fum, l'evacuació es realitzarà caminant arran de sòl, si fóra necessari a quatre pates.
• L’alumnat ES DEIXARA CONDUIR fins al punt de concentració establit i NO S'INTENTARÀ ALTERAR
l'itinerari d'evacuació que li corresponga.
• L’alumnat ROMANDRÀ en el punt de concentració fins a nova ordre.
• S’UTILITZARAN les eixides que se li indiquen per a cada zona.
• Fora de l’edifici, els grups d’alumnat avançaran ordenadament fins al punt de trobada (pati interior).
• Es mantindran al punt de trobada units ( no s'han de barrejar els distints grups per així poder controlar
que no falta ningú) i esperaran que el professor/a avise que s'ha acabat el perill o l’evacuació.
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Fitxa nº 10
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA
INSTRUCCIONS GENERALS
PER AL PERSONAL DEL CENTRE
1.

SI ES DETECTA UNA EMERGÈNCIA

• SI DETECTEU UNA EMERGÈNCIA, MANTINDREU LA CALMA i ho COMUNICAREU
a la Coordinació d’Emergències (CE) o fareu sonar l’alarma si s’escau.
• Si es tracta d’UN ACCIDENT, mantindreu la calma, romandreu junt amb el ferit i
ordenareu avisar a la Coordinació d'Emergències (CE). El CE avisarà a les famílies si
fos necessari.
1.

SI ES REALITZA UNA EVACUACIÓ

•
MANTINDREU l'ordre.
•
RECOLLIREU els objectes personals ràpidament.
•
TANCAREU LES FINESTRES.
•
Indicareu al DELEGAT que vigile tot el procés d’evacuació i que faça el recompte
de l’alumnat.
•
ESPERAREU i US AJUSTAREU a la via d’evacuació i l’eixida que us indique
l’Equip d’Alarma i Evacuació (EAE), seguint els punts de colors repartits per l’edifici i
indicats al plànol d’aula.
•
VIGILAREU tot el procés i ESPERAREU a eixir l’últim, quan tots s’hagen
incorporat a la via d’evacuació.
•
TANCAREU les portes de l'aula, però no amb clau.
•
ENCARREGAREU l'evacuació de l’alumnat amb deficiències motores a algun
company de classe. En cas de la seua impossibilitat de trasllat, optarem pel
confinament en un lloc segur.
•
NO UTILITZAREU MAI ELS ASCENSORS (si el centre disposara d’ells).
•
Si hi ha fum, l'evacuació es realitzarà caminant arran de sòl.
•
ROMANDREU en el punt de concentració fins a nova ordre, prèvia constatació
que es troben en el mateix tot l’alumnat a càrrec seu, comunicant-li-ho a la
Coordinació d’Emergències (CE) quan aquesta ho requerisca.
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Fitxa nº 11
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

DIRECTORI TELEFÒNIC D’EMERGÈNCIA

DIRECTORI TELEFÒNIC DE EMERGÈNCIA
TELÈFON D’EMERGÈNCIES
BOMBERS. Parc més pròxim.
POLICIA LOCAL
GUÀRDIA CIVIL
POLICIA NACIONAL
PROTECCIÓ CIVIL
HOSPITAL LA PLANA
CENTRE DE SALUT
EXTINTORS/ALARMES JOMASÁN
CALIRA SEGURETAT

112
-085964 51 33 11
964 59 20 20
-09191 537 31 00
964 35 76 00
964 39 07 50
964219090
964253347

MODEL PER A AVISAR A AJUDES EXTERNES
Telefone des de l'institut JAUME I
Que està ubicat al Camí Llombai, 21 (codi postal 12530)
En BORRIANA (Castelló)
Tenim un (tipus d'incident: incendi, avis de bomba, etc)
En (la planta núm. o lloc concret: biblioteca, etc.)
És (gravetat: molt de fum, molt de foc, etc.)
Hi ha (quantitat) de ferits
I estem evacuant el centre
Sóc el/la (persona que telefona: director, conserge, etc.)
En el centre tenim uns 950 alumnes.
Els nostres telèfons de contacte inmediat són 964738935, 964517024 i 695792065
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Fitxa nº 12 a
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA
INFORME DEL SIMULACRE
DADES BÀSIQUES
DADES PER A LA PLANIFICACIÓ DEL SIMULACRE
TIPUS D’EMERGÈNCIA:
•
•

Incendi

•

Avís de bomba•

•

Fuga de gas

•

Accident •

Emergència exterior

Terratrèmol

•

Inundació•

Explosió

LOCALITZADA EN:
❑ AULA

❑ MAGATZEM

❑ AULA INFORMÀTICA

❑ TALLER

❑ PATI

❑ TOT EL CENTRE

DETECTADA PER:
VISITANT

❑

❑

PERSONAL DE L’EDIFICI

❑

SISTEMA DETECCIÓ

EQUIPS A INTERVINDRE:
❑ E.P.I.

❑ E.A.E.

❑ E.P.A.

AJUDES EXTERIORS:
❑

❑ BOMBERS

NO ES
RECORRERÀ A
AJUDES
EXTERIORS

ES RECORRERÀ A: ❑ SERVEIS SANITARIS

❑ POLICIA LOCAL

ACCIONS A EFECTUAR:
❑
CAP (en cas
d’accident)
TEMPS ESTIMAR PER A LA REALITZACIÓ DEL SIMULACRE:
........................ minuts
❑

EVACUACIÓ

DATA:

❑

CONFINAMENT

HORA:

Document aprovat pel Claustre el xx de febrer de 2021

pàgina 33 de 44

Pla d’emergències, evacuació i simulacres de l’IES Jaume I de Borriana (codi 12000704)

Ficha nº 12 b
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA
INFORME DEL SIMULACRE
VALORACIÓ DELS MITJANS MATERIALS
VALORACIÓ DE LES VIES D’EVACUACIÓ
Es formen estretiments o taps durant l'evacuació?

SI

NO

Estan lliures d'obstacles les vies?

SI

NO

S'han inutilitzat els ascensors i muntacàrregues?

SI

NO

Les eixides de planta són adequades?

SI

NO

Les eixides de edifici són adequades?

SI

NO

El punt de concentración acompleix la seua funció?

SI

NO

No existeix

VALORACIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Funciona correctament l’alarma?

SI

NO

Funcionen correctament els extintors?

SI

NO

No existeix

Funcionen correctament les boques d’incendi equipades (BIE)?

SI

NO

No existeix

Funciona correctament l'enllumenat d'emergència?

SI

NO

No existeix

L'accés al directori telefònic d'emergència és eficaç?

SI

NO

La farmaciola està en condicions de ser usada?

SI

NO

TEMPS DE REALITZACIÓ DEL SIMULACRE
Temps mitjà d'evacuació per planta
Temps mitjà d’evacuació per edifici
Temps total del simulacre
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Fitxa nº 12 c

MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA
INFORME DEL SIMULACRE.
VALORACIÓ DELS MITJANS MATERIALS
VALORACIÓ DE LES VIES D’EVACUACIÓ
Es formen aglomeracions durant l'evacuació?

SÍ

NO

Estan lliures d'obstacles les vies?

SÍ

NO

Estan bens organitzades les escales?

SÍ

NO

S'ha inutilitzat l'ascensor?

SÍ

NO

Les eixides de planta són adequades?

SÍ

NO

Les eixides d'edifici són adequades?

SÍ

NO

Els punts de concentració acompleixen la seua funció?

SÍ

NO

No existeix

VALORACIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Funciona correctament l’alarma?

SÍ

NO

Funcionen correctament els extintors?

SÍ

NO

Funcionen correctament les boques d’incendi equipades (BIE)?

SÍ

NO

Funciona correctament l'enllumenat d'emergència?

SÍ

NO

L'accés al directori telefònic d'emergència és eficaç?

SÍ

NO

La ubicació de la farmaciola és la correcta?

SÍ

NO

La farmaciola està completa i en condicions de ser usada?

SÍ

NO

No existeix

TEMPS DE REALITZACIÓ DEL SIMULACRE
Temps mitjà d'evacuació per planta.
Temps mitjà d’evacuació per edifici.
Temps total del simulacre.
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Fitxa nº 13
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

INFORME D’EMERGÈNCIA REAL

IDENTIFICACIÓ DE L’EMERGÈNCIA
TIPUS D’EMERGÈNCIA:  INCENDI  ACCIDENT  EMERG. EXTERIOR  ALTRA
PERSONA QUE LA DESCUBRIX:........................................................................................
DATA:…………………….. HORA:........................ LLOC:......................................................
ANÁLISI DE L’EMERGÈNCIA
CAUSA DE L'EMERGÈNGÈNCIA: .....................................................................................................
DESCRIPCIÓ DE DANYS A PERSONES I BÉNS:

− DANYS A PERSONES: ..................................................................................................................
− DANYS A BÉNS: ............................................................................................................................
MITJANS UTILITZATS: ………………………………………………………………………………………
EQUIPS INTERVINENTS:

−
−

INTERNS*:

E.P.I. ❑

EXTERNS:

BOMBERS ❑

E.A.E. ❑
POLICIA ❑

EFECTIVITAT / COMPORTAMENT

BONA

E.P.A. ❑

SANITARIS ❑

ALTRES ❑

ACCEPTABLE

NUL·LA

DELS RECURSOS MATERIALS
DELS EQUIPS INTERVINENTS
DE LES MESURES D’EMERGÈNCIA

MESURES CORRECTORES
•

SOBRE LA CAUSA D’ORIGEN:

•

SOBRE ELS RECURSOS MATERIALS:

•

SOBRE ELS EQUIPS INTERVINENTS:

•

SOBRE LES MESURES ESTABLIDES:

(*) CEE:Coordinació d'Emergències – EPA:Equips de Primers Auxilis

EPI: Equips de Primera Intervenció – EAE: Equip d'alarma i evacuació
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Ficha nº 14 (...)
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

NECESSITATS DE FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS

Centre

Institut d’Educació Secundària (I.E.S.) “JAUME I”

Codi

12000704

CEFIRE

CASTELLÓ

Docents

105 (2020/21) Nº d’alumnes

Localitat

BORRIANA

Província

CASTELLÓ

950 (2020/21)

No docents

8 (2020/21)

DOCENTS AMB FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS AMB DESTINACIÓ ACTUAL EN EL CENTRE
DNI
Nom i cognoms

DOCENTS QUE SOL·LICITEN LA INSCRIPCIÓ AL CURS DE PRIMERS AUXILIS
DNI
Nom i cognoms

A enviar en l’apartat corresponent de l’informe de simulacre.
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Ficha nº 15
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’EMERGÈNCIA,
EVACUACIÓ I REALITZACIÓ DE SIMULACRES

Actualització de l’any: Curs 2020/21 (febrer 2021)
TASQUES IMPRESCINDIBLES

SI

NO

DATA

S’ha concretat quin és el senyal d'alarma que s'utilitzarà com a senyal
d'evacuació i s’ha difós?
S’ha concretat les vies i eixides disponibles?
S’ha concretat el punt de concentració?
S’ha nomenat als diferents equips d'emergència i personal de suport.?
S’ha entregat les Mesures d’Emergència als CE?
S’ ha entregat les funcions i esquemes operacionals als EAE?
S’ ha entregat les funcions i esquemes operacionals als EPI?
S’ ha entregat les funcions i esquemes operacionals als EPA?
S’ ha entregat les funcions i esquemes operacionals al PA?
S’ ha entregat les instruccions a la resta de personal del centre?
S’ha explicat les instruccions d’actuació a la resta de personal?
S’han fet les reunions pertinents amb els equips d’emergència?
S’han resolt tots els dubtes dels equips d’emergència?
S’ha explicat en classe les instruccions pels alumnes?
S’ha concretat de les dades bàsiques del simulacre?
S’ha entregat una còpia de les Mesures d’Emergencia als responsables
de les empreses que presten servicis al centre mitjançant la fitxa núm.
14?

Borriana, a __ de/d’ _____________ de 20__.
El/La director/-a del centre.

En/Na___________________________
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Ficha nº 16 (...)
MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

LLIURAMENT DE MESURES D’EMERGÈNCIA A EMPRESES

En/Na ________________________________ , amb DNI: ___________, com
director/-a del centre docent públic “I.E.S. Jaume I” de la localitat de Borriana
(Castelló) -amb codi de centre 12000704- de la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana.
FA CONSTAR:
Que, en virtut de l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals i al Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es fa lliurament a:
D.___________________________________ , amb DNI: ___________, designat
responsable de coordinació d'activitats empresarials per l'empresa
______________________ que presta els seus serveis en aquest centre docent
públic dependent de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana de la
documentació següent:
•
Mesures d'Emergència, Evacuació i Realització de Simulacres
a adoptar en aquest centre amb la finalitat del trasllat als seus
treballadors.
El/La director/-a del centre.

El/La responsable de/d’ (nom empresa).

En/Na:__________________________

En/Na:__________________________

Borriana, a __ de/d’ __________de ____

____________________, a __ de/d’ __________de

(segell del centre)
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MESURES D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA

SOL· LICITUD DE DOCUMENTACIÓ PER A LA
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

En/Na ____________________________ , amb DNI: ________________, com
Director/-a del centre docent públic “I.E.S. Jaume I” de la localitat de Borriana
(Castelló) -amb codi de centre 12000704- de la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana.
EXPOSA:
Per donar compliment al que estableix l’Article 4 del Capítol II del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’Article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació
d’activitats empresarials
SOL· LICITA:
S’informe sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupen en aquest
centre de treball que poden afectar als treballadors de les altres empreses
concurrents als centre, en particular sobre els que es poden veure agreujats o
modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats, d’acord
amb les instruccions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector
Docent com organisme encarregat de la coordinació d’activitats preventives als
centres docents públics depenents de la Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana.
________________, a _____ de/d’ ________ de _______
El/La Director/-a.

Signat: ________________________________
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COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS AL
CENTRE
IES JAUME I DE BORRIANA
INFORMACIÓ DEL CENTRE A EMPRESA EXTERNA
CONCURRENT O TREBALLADOR/A AUTÒNOM/A
RISCOS ESPECÍFICS, MESURES PREVENTIVES,
D’EMERGÈNCIA I MESURES BÀSIQUES
Centre de treball
Dades de contacte

I.E.S. JAUME I DE BORRIANA
Camí Llombai, 21 12530-Borriana (Castelló). Telfs. 964738935,
964517024 i 695792065. Fax. 964738936. E-mail: 12000704@gva.es

Empresa / Treballador/-a autònom/-a
Dades de contacte
Vigència del contracte
Número de treballadors/-es

Activitats que realitzen

Segons el Reial Decret 171/2004, vos informem dels riscos propis d’aquest centre de treball on desenvoluparà la seua
activitat, la qual pot afectar la resta del personal, de les mesures preventives a mantindre i les mesures d’emergència a
utilitzar, a més de les mesures bàsiques que deuran complir els seus treballadors en tota activitat que realitzen en
aquest centre de treball (vid. la pàgina nº 2 d’aquest document).

Identificació de riscos

Mesures preventives i d’emergència

La tasca docent, com activitat laboral específica desenvolupada al centre de treball a l’Institut d’Educació
Secundària (I.E.S.) “Jaume I” de Borriana (Castelló), centre públic 12000704 de la Conselleria d’Educació de
la Generalitat Valenciana, no comporta habi-tualment cap risc específic que puga afectar als/a les
treballadors/-es de les empreses o als/a les treballadors/-es autònoms/-es que presten serveis en ell.
Risc de caiguda si el sol està
xop.

Risc de colps.
Risc de descàrregues
elèctriques.

Risc d’incendi.

Mesura preventiva: Anar en compte si creiem que el sol de l'institut està xop degut a
la neteja. Hem de tenir en compte que si portem alguna càrrega en les mans, pot ser
no vegem bé el sol. Mesures d'emegència: Si l'accident és lleu, trasllat a consergeria
on està la farmaciola, si és més greu, comunicar-ho a direcció.
Mesura preventiva: Mantindre en tot moment l’ordre del material en les zones de
treball, eliminant o guardant degudament tot allò que resulte innecessari. Mesura
d’emergència: Si l'accident és lleu, trasllat a consergeria on està la farmaciola, si és
més greu, comunicar-ho a direcció.
Mesura preventiva: Desendollar l'aparell que s'estigue manipulant del corrent
elèctric. Mesura d’emergència: Si l'accident és lleu, trasllat a consergeria on està la
farmaciola, si és més greu, comunicar-ho a direcció.
En cas de que es trobe algún visitant a l'institut el que ha de saber és:
- Que si hi ha una emergència, sonarà una alarma d'un minut (és el timbre de canvi
de classe, però la durada serà d'un minut).
Si es produeix una emergència i s'ha d'evacuar el centre, es seguiran les següents
pautes:
Si es troba dins d'una sala o aula:
- Tancar les finestres i les portes de les dependències on es trobe.
- No agafaran cap objecte personal per evitar obstacles i demores.
- Evacuar l’edifici seguint les instruccions del coordinador de planta (serà un
professor)
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- Ha de seguir les senyals que hi ha a les parets, que indiquen per on s'ha d'eixir del
centre.
- Seguint les indicacions, arribarà a un dels dos punts de trobada, que són, o bé la
plaça Sanchis Guarner (la plaça que hi ha enfront de l'institut, o bé el pati interior).
Una vegada allí ja se li informarà del que ha de fer.
Si es troba en un passadís:
- Evacuar l’edifici seguint les instruccions del coordinador de planta
- Ha de seguir les senyals que hi ha a les parets, que indiquen per on s'ha d'eixir del
centre.
- Seguint les indicacions, arribarà a un dels dos punts de trobada, que són, o bé la
plaça Sanchis Guarner (la plaça que hi ha enfront de l'institut, o bé el pati interior).
Una vegada allí ja se li informarà del que ha de fer.
NORMES A TIDRE EN COMPTE:
- S'ha d'anar en tranquilitat i seguint alguna fila d'laumnes que hi haja.
- Si hi ha fum, s'ha de posar un mocador que tape la boca i el nas i caminar agatxat
per fugir del fum.
Mesura preventiva: Anar en compte si portem alguna capsa a les mans a l'hora de
Risc de caiguda per l'escala si baixar les escales. Si és possible, utilitzar l'ascensor per portar la càrrega. Mesures
portem alguna capsa.
d'emegència: Si l'accident és lleu, trasllat a consergeria on està la farmaciola, si és
més greu, comunicar-ho a direcció.
Quan aquest centre de treball ho considere convenient o necessari, modificarà i/o ampliarà la informació sobre els
riscos identificats i les mesures preventives i d’emergència contemplades, lliurant a continuació aquesta fitxa a les
empreses externes concurrents i/o treballadors autònoms implicats.

MESURES BÀSIQUES QUE DEURAN COMPLIR ELS SEUS TREBALLADORS EN TOTA
ACTIVITAT QUE DESENVOLUPEN EN AQUEST CENTRE DE TREBALL
• Delimitar i, si cal, senyalitzar clarament la/les zona/-es de treball.
• Mantindre l’ordre i la neteja de les instal·lacions en general i especialment de la/les
zona/-es de treball.
• Respectar les normes i recomanacions del centre.
• Facilitar als treballadors els equips de prevenció/protecció pertinents.
• No inutilitzar en cap cas les proteccions dels equips de treball.
• Seguir el Pla de mesures d’emergència i evacuació del centre de treball.
• Comunicar qualsevol incident o emergència al Cap d’Emergències o a un membre de
l’Equip de Primera Intervenció.
• Conèixer la situació dels mitjans d’extinció i de les vies i sortides d’emergència del
centre de treball.
• En cas d’emergència, deixar fora de funcionament els equips de treball que puguen
convertir-se en riscos addicionals.
• Comunicar qualsevol accident de treball a la Direcció del centre o, en el seu defecte, a
qualsevol membre de l’Equip Directiu.

El/La representant del centre de treball.

El/La responsable de/d’ (nom empresa)
o treballador/-a autónom/-a.

(signatura i segell del centre)

(signatura i segell del centre)

En/Na:_____________________________

En/Na:_____________________________

Borriana, a __ de/d’ __________de ____

________________, a __ de/d’ __________de ____
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ANNEX 1
Plànols d’evacuació del centre i situacions d’emergència (no apareixen a
la versió en línia per motius de seguretat).

Planta baixa

Planta primera
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ANNEX 2
La ubicació dels extintors és la següent:
Corredor NW (Direcció):
Corredor SW (aules d’informàtica):
Corredor NE (dpt. Educació Física):
Corredor SE (aulari i taller Tecnologia):
Corredor NE 1a planta (CCFF):
Corredor SE (Dpt. Francés):
Aula Informàtica I
Aula Informàtica II (1r pis)
Aula Informàtica III
Aula SMX1
Aula SMX2 (1r pis)
Aula ASIX1 (1r pis)
Aula ASIX2 (1r pis)
Departament d’Informàtica (1r pis)
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