
 

 

PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa es regeix pel pla d’emergència de l’IES Sa Blanca 

Dona, que és el document que relaciona les accions del personal docent, no docent i 

l’alumnat en cas de sinistre.  

Les extensions a Sant Antoni de Portmany i Formentera seguiran el pla d’emergència 

dels centres titulars on estan ubicats, CEPA Sant Antoni i IES Marc Ferrer. 

Cada any, la directora i la secretària de l’EOI es reuneixen a principi de curs amb l’equip 

de Prevenció de Riscos Laborals de l’IES per tal de rebre informació i conèixer les 

novetats sobre el pla d’emergència i d’evacuació. Una vegada que l’EOI disposa 

d’aquesta informació, s’informa al claustre de professors sobre aquest procediment. 

Entre els punts més rellevants a tractar es troben les sortides d’emergència, l’ordre 

d’evacuació, la localització de les instruccions d’evacuació en cas de sinistre (que es 

troben aferrades a cada porta de cada aula) i el punt de trobada.  

L’IES Sa Blanca Dona organitza cada any un simulacre d’evacuació i tots els membres 

del centre (docents i no docents) estan obligats a participar-hi. Segons el protocol 

d’actuació, aquest seria el procediment en cas d’incendi:  

NORMES PER A L'EVACUACIÓ DEL CENTRE EN CAS D'EMERGÈNCIA QUE HA DE TENIR 

EN COMPTE EL PROFESSORAT 

Per tal que l’evacuació es realitzi de manera adequada i sense cap tipus d’incident 

entre la comunitat educativa del nostre centre, cal que llegiu atentament totes les 

instruccions següents que heu de seguir en el cas d’evacuar forçosament l’edifici.  

Senyal d’alarma 

1. L’evacuació del centre s’iniciarà amb el senyal d'alarma corresponent que 

consistirà en tres tocs de timbre + interval de pausa + altres tres tocs de timbre. 

Obligacions del professorat: 

El professor/a de guàrdia de l’IES obrirà la porta situada a la zona de garatge de 

consergeria. 

Cada professor ha de contar els alumnes que té a classe, tranquil·litzar-los i recordar-

los que: 



1. No poden agafar cap tipus d'objecte personal per tal d'evitar entrebancs o retards 

en l'evacuació. 

2. L’alumnat que segui vora les finestres serà el responsable de tancar-les. 

3. El/la professor/a ha de ser la darrera persona que surti de l’aula i ha de tancar-la en 

clau. 

4. Han d’evacuar el centre de pressa per la sortida més propera (d’emergència o 

principal). No poden córrer, envestir ni empènyer ningú. A més, no es poden 

disgregar ni avançar altres grups durant l’evacuació. 

5. No poden tornar mai enrere amb el pretext de cercar germans/es menors, 

amics/amigues o objectes personals. 

6. Si hi ha fum en el moment de desallotjar l’aula o durant l’evacuació, han d’avançar 

ajupits i respirar a través d’un mocador humit si és possible. 

► Si el foc pren la roba, no s’ha de córrer. S’ha de tirar a terra i rodar sobre     si 

mateix. 

7. Mai s’utilitzarà l’ascensor. 

8. Si en les vies d'evacuació hi ha algun obstacle que durant l'exercici dificulti la 

sortida, serà apartat per l'alumnat, si fos possible, de manera que no provoqui 

caigudes a les persones o que deteriori l'objecte. 

9. El grup ha de romandre unit al punt de trobada (pàrking enfront del centre) durant 

tot el temps que duri el simulacre. No poden dispersar-se fins que no s’hagi 

finalitzat la tasca de recompte de tot el personal del centre (professorat, alumnat i 

PAS). 

 

Punt de trobada 

Tots els grups d’alumnes, el professorat, persones visitants i el personal 

d’administració i serveis del centre es concentraran, una vegada que hagi acabat 

l’evacuació, al punt de trobada, que és la zona de l’actual pàrking. 

Feines de recompte 

Una de les feines més importants dins l’evacuació és el recompte del personal del 

centre. És a dir, que tant abans com després de finalitzar el simulacre hi hagi el mateix 

nombre de persones a l’aula com al punt de trobada. Per tant, cal que una vegada que 



el professor/la professora arribi al punt de trobada amb el seu grup, ha d’evitar que el 

grup es dispersi i ha de comunicar el nombre d’alumnes que ha resultat del recompte 

que hagi realitzat al punt de trobada. Aquesta dada s’haurà de comunicar 

immediatament a les dues persones pertinents. 

Aquestes dues persones seran a prop d’una de les dues portes principals de l’edifici 

perquè pugueu comunicar-los les dades del recompte del vostre grup. 

NORMES PER A L'EVACUACIÓ DEL CENTRE EN CAS D'EMERGÈNCIA QUE HA DE TENIR 

EN COMPTE L’ALUMNAT 

1. Recordeu que el senyal d’alarma és tres tocs de timbre seguits d’una pausa més 

altres tres tocs. 

2. No agafeu cap tipus d’objecte personal per tal d’evitar entrebancs o retards en 

l’evacuació. 

3. Els/Les alumnes que siguin vora les finestres les tancaran. 

4. Seguireu les instruccions que el vostre/la vostra professor/a us doni per tal 

d’arribar al punt de trobada que és la zona de pàrquing de l’institut. 

5. Evacuareu el centre de pressa, per la sortida indicada pel professorat, però 

sense córrer, sense envestir ni empènyer ningú. A més, no us disgregareu ni 

avançareu altres grups. 

6. L’evacuació, la fareu en silenci i amb ordre; ajudareu les persones que tinguin 

dificultats per sortir-ne o pateixin caigudes. 

7. Si durant l’evacuació trobeu algun obstacle que dificulti la sortida, l’apartareu 

de manera que no provoqui caigudes de les persones o el seu deteriorament. 

8. Si hi ha fum en el moment de desallotjar l’aula o durant l’evacuació, avanceu 

ajupits i respireu a través d’un mocador humit si és possible. 

► Si el foc pren la vostra roba, no corregueu. Tireu-vos a terra i rodeu sobre     

vosaltres mateixos. 

9. No podreu tornar mai enrere amb el pretext de cercar germans/es menors, 

amics/amigues o objectes personals, etc. 

10. Quan sigueu al punt de trobada, romandreu al costat del vostre/de la vostra 

professor/a al lloc que us indiqui a fi de recomptar-vos. 

11. En cap cas mai utilitzareu l’ascensor. 


