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A la A/A de la Consellera d’Educació, Cultura i Esport 

Honorable Senyora Maria José Català Verdet 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

Av. Campanar, 32 46015 València 

 

 

Mitjançant el Consell Escolar del CEIP Carles Salvador, l’Associació de mares i pares de 

l’escola s’ha assabentat dels treballs que se estan duent a terme en referència a la 

redacció i implementació d’un Pla d’Emergències i Evacuació per al centre, seguint les 

disposicions contemplades en l’ordre 27/2012 de 18 de juny.  

Segons ens han comunicat, i després d’identificar i avaluar els possibles riscos per part de 

l’INVASSAT, la nostra escola està catalogada com de BAIX RISC, i amb aquesta catalogació 

no es planteja la necessitat de fer cap tipus de reforma per afavorir les mesures 

preventives en cas d’incendi. 

Encara que tenim en compte que un Pla d’emergències i autoprotecció s’ha de redactar 

amb els recursos disponibles, creiem que les condicions mínimes no es compleixen en 

quant a les vies d’evacuació i les eixides d’emergència, tal i com van posar de relleu l’equip 

de bombers de Benimaclet en el seu darrer informe. 

Estimen oportú fer una relació de les mancances de l’escola referent a vies d’evacuació i 

eixides d’emergència: 

• La segona planta té una utilització diària de +/- 125 alumnes i +/- 5 mestres, als 

que s’ha d’afegir la pedagoga terapèutica i la psicòloga del centre. A la mateixa 

planta es troba l’aula d’informàtica, augmentant el nombre d’alumnes diaris que 

passen algunes hores a la mateixa planta. 

• La segona planta no té evacuació d’emergència ni escala exterior i l’únic 

recorregut que es pot fer per eixir de l’edifici és l’escala principal, més 

de 125 persones que hauran d’utilitzar una única eixida per arribar a la 

primera planta, on es trobaran un altra vegada amb una única eixida al 
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pati, que hauran de compartir amb +/- 50 alumnes més, la resta de 

mestres i personal que treballa a l’edifici. Un total de +/-180 persones 

utilitzant una única via d’evacuació provocant un embús considerable. 

• La primera planta, amb una utilització diària de +/- 50 alumnes i els seus mestres, 

més el personal docent que ocupa la sala de mestres, l’aula de logopèdia, el 

despatx de secretaria, el despatx de direcció, consergeria i el personal de cuina i 

monitors de menjador.  

• La primera planta no té evacuació d’emergència, la possible 

evacuació d’emergència es troba en la part oest de l’edifici i es 

troba ocupada per l’aula de logopèdia, a la qual s’ha d’accedir obrint 

una porta tancada en clau quan no està en us i amb l’agreujament 

de la seua utilització degut a que l’eixida d’emergència que es troba 

en eixa aula és, de nou, un altra porta tancada en clau i de ferro i 

vidre. 

• La primera planta conté el menjador de l’escola i la cuina, es troba a 

la part est de l’edifici, i està ben propera a l’única eixida de l’edifici i 

a l’escala que es fa servir per baixar de la segona planta. La fulla de 

la porta de tancament del menjador obri de fóra cap a dins del 

menjador, dificultant l’eixida del mateix i és una porta normal, no 

una porta tallafocs. 

• Les eixides d’emergència al carrer des del pati de l’escola són insuficients, només 

es troba una única eixida que dóna al carrer Poeta Altet, què és la que es fa servir 

diàriament per entrar i eixir de l’escola. Al seu costat es troba una eixida 

d’emergència més gran que es fa servir per a l’entrada de vehicles i què 

normalment es troba tancada en clau i amb una cadena. A més a més aquesta 

eixida és molt propera de l’edifici principal i de l’edifici d’Educació Infantil. 

• Segons el pla d’emergència i autoprotecció el punt de trobada en el 

patí es troba en el punt més llunyà de l’edifici, per afavorir la reunió 

dels alumnes, mestres i resta de personal en un lloc segur. Però una 

volta reunits no hi ha possibilitat d’evacuar l’escola en eixe punt 

perquè no existeix eixida d’emergència que done als carrers Torreta 

de Miramar-Vivers. 
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No volem deixar de banda que hi ha altres punts que són molt més adequats, com és la 

dotació de sistemes d’extinció (extintors ABC i CO2, BIES), dotació de senyalització 

d’emergència i les eixides d’emergència de les dos aules d’Educació Infantil de l’edifici 

d’Infantil, què estan proveïdes de porta de eixida d’emergència amb barra anti pànic i amb 

eixida al carrer Poeta Altet. 

Encara així trobem que les mancances són greus i que els riscos que comporten són més 

alts dels que determina la catalogació de la què ha sigut objecte l’escola. I per tant, instem 

i sol·licitem a la Conselleria a, després d’haver identificat els riscos reals, modificar la 

catalogació i posar en marxa les mesures necessàries per adoptar les mesures preventives 

pertinents, que des del nostre punt de vista serien les següents: 

• Dotació d’una escala exterior d’emergències en la segona planta per poder 

afavorir l’evacuació de l’edifici sense col·lapsar l’escala principal. Aquesta 

escala hauria d’estar en la part oest de l’edifici, ja que l’escala principal es 

troba en la part est i poder adequar la correcta evacuació de la planta. Que 

aquesta escala tinguera les suficients dimensions per ser utilitzada per totes 

les persones que ocupen la planta en cas de que l’emergència fóra un 

incendi, i en tal cas quedara anul·lada l’escala principal, que es troba molt 

propera als punts natural subjectes de patir incendi (cuina i menjador) i que 

es convertiria immediatament en una xemeneia impracticable i inutilitzada 

com eixida d’emergència. 

• Dotació d’una veritable eixida d’emergència en la primera planta, anul·lant 

el tancament amb clau de la porta de l’aula de logopèdia i instal·lant una 

porta contra incendis i amb barra anti pànic en la eixida d’emergència què 

es troba en eixa aula. Aullegerant d’aquesta manera la via d’evacuació de la 

porta principal de l’edifici i afavorint l’arribada més ràpida al punt de 

trobada. 

• Instal·lació d’una porta contra incendis i amb barra anti pànic en el 

tancament del menjador, què facilitaria per una part la correcta evacuació 

de la sala i la contenció d’un possible incendi. 

• Dotació d’una porta d’emergència exterior, amb eixida als carrers Torreta 

de Miramar o Vivers, per poder optimitzar l’evacuació de tot l’alumnat i el 

personal docent i laboral. 
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Amb aquestes mesures entenem que es podria catalogar el nostre centre com de Baix Risc 

i les millores introduïdes complirien la normativa que emana de l’ordre 27/2012, però a 

hores d’ara, tal i com es troba l’escola i amb la relació de mancances què hem detallat no 

podem estar més en desacord en aquesta catalogació.  

Entenem que la Conselleria ha de ser la garant de la seguretat dels nostres fills i filles i no 

podem creure que només amb un pla d’emergències i autoprotecció en paper, què queda  

 

totalment buit de contingut si no s’adopten les mesures necessàries per a que les vies 

d’evacuació i les eixides d’emergència complisquen les condicions mínimes, aquesta 

seguretat estiga garantida. Per això instem a la Conselleria a prendre les mesures 

necessàries i complir la funció real per al qual es necessari un pla d’emergències i 

autoprotecció: la seguretat de les persones què estan dins de l’edifici. 

No volem deixar de banda un altre aspecte curiós de l’ordre 27/2012, on s’especifica que 

el pla d’emergència s’ha de redactar per un tècnic competent, però no es dota 

econòmicament aquesta redacció. I per altra banda l’ordre fa assumir al director del 

centre les funcions inherents al director del pla d’autoprotecció, coordinant la seua 

elaboració, implantació i manteniment. Així mateix insta als centres a realitzar anualment 

un simulacre d’incendis, què tampoc es doten econòmicament.  

Entenem que tot el personal docent i laboral del centre ha de tenir la formació suficient 

per poder dur a terme una evacuació òptima en cas d’emergència i així mateix que 

tinguen la formació necessària en la utilització de la dotació dels sistemes d’extinció 

ubicats al centre. De res ens valen els extintors si no sabem treure la vàlvula de seguretat 

per disparar-lo, si no sabem quins fer servir segons el tipus de foc. De res ens valen les 

BIES si no sabem fer-les servir segons siguen de 25 mm o 45mm. Aquests cursos de 

formació són impartits per empreses especialitzades i no són econòmics precisament i si 

aquestes necessitats no contenen un apartat de dotació econòmica, molt difícilment es 

podran dur a terme en cap centre.  

Sense una formació adequada el personal docent i el director no podran en cap cas 

valorar els riscos, fer una valoració de l’ocorregut en un simulacre i molt menys fer un 

informe del mateix, ni tampoc podran valorar els informes fets per les empreses 

mantenidores dels sistemes contra incendis ni detectar quines són les mancances que es 

determinen en les revisions anual obligatòria i trimestrals. 
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En qualsevol cas considerem que aquesta formació del personal docent i laboral mai 

hauria de substituir la feina que ha de fer un técnic especialitzat en temes de contra 

incendis i vies d’evacuació, què hauria de ser el que redactara el pla d’emergències i 

autoprotecció. El director i la resta de l’equip docent són especialistes en molts temes, 

però mai podran tenir el nivell necessari per fer un pla d’evacuació i autoprotecció 

atenent a tota la normativa vigent. 

Per tot el que hem detallat SOL·LICITEM: 

• Que es dote al centre de totes necessitats que hem detallat per poder garantir que 

el centre es trobe realment catalogat com edifici a de baix risc.  

• Que es dote als centres de la partida econòmica necessària per poder dur a terme 

tant el simulacre anual obligatori per l’ordre 27/2012 com per a poder dur a terme 

els cursos d’autoprotecció i utilització de sistemes contra incendis. 

• Que la Conselleria pose a disposició dels centre els tècnics competents que 

redacten el pla d’emergències i autoprotecció, emparats pels coneixements que 

els dóna la seua especialització i no deixe en mans del director la seua elaboració 

seguint les mesures tipus mitjançant el portal web de la Conselleria, perquè 

d’aquesta manera no queda garantit que es tinguen en compte tots els aspectes 

necessaris per a la seua correcta redacció. 

 

En representació de l’Associació de Pares i Mares del CEIP Carles Salvador, signa la 

presidenta de l’Associació, en València a 18 de novembre de 2013 

 

 

 

 

 

Rosa María Gil Calvo 


