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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA
Es podria declarar un cas d’emergència en qualsevol de les següents
situacions:
Incendi.
Moviment sísmic.
Situacions meteorològiques adverses.
Explosió.
Fuita de substàncies tòxiques.
Atracament.
Detecció de paquet sospitós.
Assalt i segrest.
Avís de bomba.
Allau de gent.
Comportaments antisocials.
Altres riscos.

Rols dels recursos humans a una emergència:
Cap d’emergència: És la persona responsable d’activar el Pla
d’Emergència, de prendre les decisions de la participació del equips
interns, de l’evacuació i de la comunicació amb els equips d’emergència
externs.
Cap d’intervenció: És la persona que valora l’emergència i coordina els
equips d’intervenció.
Cap d’alarma: És la persona que activa l’alarma i dona avís al centre
d’emergència 112.
Coordinador d’evacuació: És la persona que revisa les dependències del
CEPA per comprovar que no hi ha quedat ningú al centre.
Equip d’evacuació: El professorat i monitors que garanteixen
l’evacuació dels seus grups.
Persones que ocuparan els diferents càrrecs

Cap d’emergència: Directora o cap d’estudis o secretària o cap d’estudis
adjunt.

Cap d’intervenció: Cap d’estudis o cap d’estudis adjunt o secretària o
auxiliar administrativa o conserge.
Cap d’alarma: Auxiliar administrativa o conserge.
Coordinador d’evacuació: Professorat que no estigui fent classe a un
grup i personal de neteja.

Equip d’evacuació: Tot el professorat i monitors que estiguin fent classe
a un grup.
Procediments d’actuació:
La persona que detecti una situació d’emergència la comunicarà
immediatament al centre de control (la consergeria) llevat el cas que
sigui un conat d’incendi (per exemple una paperera que comença a
prendre) on es procedirà a actuar d’immediat (agafant un extintor i
extingit el foc incipient). La ràpida propagació del foc aconsella aquesta
excepció. Si no es pogués apagar el foc es procediria a donar l’avís.
El cap d’alarma
L’auxiliar administrativa o la conserge, una vegada rebuda la
informació sobre una possible emergència, avisaran d’immediat el cap
d’emergència i es posaran a la seva disposició.
El cap d’emergència
Prendrà les decisions oportunes segons la situació:
a) Enviar el cap d’intervenció (cap d’estudis o o cap d’estudis adjunt
secretària o auxiliar administrativa o conserge.) al lloc de
l’emergència per fer-ne una ràpida valoració i/o intervenció.
b) Decidir l’evacuació del centre.
c) Avisar els serveis externs d’emergències (112, 080, 061).
d) Avisar l’IES Josp Mª Llompart de la situació d’alarma.
e) Coordinar el personal a la seva disposició per facilitar i
comprovar l’efectiva evacuació i l’accés al centre dels equips
externs d’emergències.

El cap d’intervenció
La persona designada pel cap d’emergència serà l’encarregada d’anar al
lloc on es produeixi l’emergència per fer una valoració dels fets i si no
la pot resoldre de manera immediata, comunicar-ho al cap
d’emergència.
En cas que el cap d’emergència prengui la decisió d’evacuar el centre
farà sonar l’alarma d’incendis. Aleshores el cap d’intervenció es
desplaçarà al punt d’encontre: la plaça de l’Escorxador. Se situarà al
primer banc que es troba quan es travessa el semàfor.
Equip d’evacuació
De manera immediata, sense crear alarma, tot el professorat que estigui
al càrrec d’un grup d’alumnes es posarà l’armilla reflectant situada al
calaix de la taula del professor, de cada aula i organitzarà el grup per

sortir de manera ordenada (preferiblement en fila índia) del centre.
Haurà de comprovar que les finestres i porta de l’aula queden tancades
(la porta sense rodar la clau). Així mateix haurà d’organitzar
l’assistència als alumnes amb mobilitat reduïda.
L’evacuació s’ha de fer, si no hi ha cap circumstància que ho impedeixi,
o si no hi ha ordres distintes del cap d’emergència, pels següents
itineraris:
a) Aules 21, 22, 23, 11, gimnàs, 01, 02 per la porta principal
d’entrada, sortir al carrer (per la porta peatonal, o la d’accés de
vehicles si estàs oberta), travessar la Carretera de Valldemossa
pel semàfor i concentrar-se a la plaça de l’Escorxador davant del
recinte de jocs infantils.
b) Aules 24, 12, 03, 04, 05 per la porta del corredor que comunica
amb l’IES Josep Mª Llompart. Aquests grups han d’agafar l’escala
que trobaran immediatament, al hall de l’ascensor (no han de
seguir rectes dins l’institut) per sortir al pati del ficus, passar
al pati de l’entrada i sortir al carrer per la porta peatonal, o la
d’accés de vehicles si estàs oberta, travessar la Carretera de
Valldemossa pel semàfor i concentrar-se a la plaça de
l’Escorxador davant del recinte de jocs infantils.

Els alumnes han de seguir les “recomanacions als alumnes” descrites al
final d’aquest document.
Una vegada a l’exterior de l’edifici cada professor acompanyarà el seu
grup al punt d’encontre que serà la Plaça de l’Escorxador. Per això
s’haurà de travessar la Carretera de Valldemossa. El professorat, amb
l’armilla reflectant, si és necessari, protegirà el pas dels seus alumnes
pel semàfor.
Cada professor informarà, en arribar al punt d’encontre (primer banc
de la Plaça de l’Escorxador), al cap d’intervenció, que la seva aula és
buida i que tots els seus alumnes estan sans i estalvis, així com
qualsevol incidència digna de ressenyar. El cap d’intervenció informarà
per telèfon al cap d’emergència. Si no fos possible la comunicació
telefònica, enviaria un company que ja tengués el seu grup evacuat a
comunicar-ho personalment.
Tots els grups s’han d’esperar, sense dispersar-se, a que el cap
d’emergència declari la fi de la mateixa per poder tornar a les aules.
Coordinador d’evacuació
El cap d’emergència encomanarà al personal a la seva disposició
(Professorat que no estigui fent classe a un grup i personal de neteja)
que es revisin totes les dependències del centre per estar segurs que no
hi ha quedat ningú.

RECOMANACIONS ALS ALUMNES
Cada classe actuarà sota les indicacions del seu professor i en cap
cas seguirà iniciatives pròpies.
Els alumnes que tinguin encomanades pel seu professor funcions
concretes, es responsabilitzaran de complir-les.
Els alumnes no recolliran els seus objectes personals per tal
d’evitar obstacles i retards innecessaris.
Els alumnes abans d’abandonar l’aula tendran la precaució de
situar la seva cadira baix el pupitre.
Els alumnes que en sonar el senyal d’alarma es trobin en els
serveis o altres locals de la mateixa planta s’incorporaran
d’immediat al seu grup. Si es troben en una altra planta
s’incorporaran al grup més proper que estigui desallotjant
l’edifici.
Els moviments seran ràpids, però sense córrer ni atropellar els
companys.
Per evitar aglomeracions, cap alumne s’aturarà prop de la porta
de sortida.
No s’ha de cridar per poder seguir les indicacions del professorat
i s’ajudarà els alumnes que puguin caure o que tenguin
limitacions físiques.
Quan s’hagi de baixar o pujar una escala es farà sempre aferrat a
la paret (per poder-se orientar si hi ha fum) i deixant lliure la
zona de la barana, utilitzada per a l’accés dels bombers.
Es respectarà al màxim el mobiliari i l’equipament del centre.
En cap cas es pot tornar enrere per recollir objectes de cap tipus.
No es tornarà entrar a l’aula fins que no es rebin les indicacions
oportunes.
És molt important donar prioritat a les persones majors.
No es poden anar a cercar familiars o amics que hi hagi a altres
llocs del centre. El seu professor se n’encarregarà.
Tots els alumnes de la mateixa classe s’han de mantenir agrupats
en el lloc de concentració.

