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1. DADES DEL CENTRE

1.1 DENOMINACIÓ DEL CENTRE 

Nom del cen t re : Conservatori Superior de Castelló Salvador Segui 

Adreça del centre:Calle Marques de la Ensenada 34-36 

Codi del centre: 12005635 

Telèfon del centre: 964399455  

Correu electrònic:  12005635@gva.es 

1.2 SITUACIÓ DEL CENTRE. 

El Conservatori Superior de Música "Salvador Seguí"  està situat a 

la localitat castellonenca de la Plana, en una parcel·la d'aproximadament 

2.000metres quadrats de superfície aproximada,  delimitada a l'est pel 

carrer Marqués De la Ensenada,  a l'oest amb el Claustre de l'antic 

edifici de la Caritat,  al sud per la Plaça Fadrell i el carrer Mestre 

Ripollés ial nord pel carrer SantoDomingo.   

A l'edifici conviuen tant el   Conservatori Superior de Música "Salvador 

Seguí" com el Conservatori Professional de Música "Mestre Tàrrega", sent 

l'horari del primer de 8 a 15 hores i   el segon de 15 a 21 hores.   

mailto:12005635@gva.es


El centre consta d'un únic edifici distribuït en quatre plantes 

La distribució per plantes és la següent: 

• Planta Semisótan: Es troben 14 aules, la conserjeria i el Saló  d'Actes.  

A la planta semisotan es troba la sortida i entrada pel  carrer Marquès 

de l'Ensenada.

• Planta baixa: Hi ha 11  aules,la sala de professors, la secretaria del 

Conservatori Superior, així com la consejeria           del Conservatori 

Professional.  En aquesta planta  es troba l'entrada i sortida per plaça 

Fadrell i carrer Santa Domingo.

• Primera planta: Es ubiquen 12 aules, dues caixes pre-fabricades  on 

s'ubiquen les regidories de Composició i Vent   Madera, Veu     i 

Corda, així com  un annex on s'ubiquen les oficines de l'equip 

directiu i AMPA.

• Segona planta:  11 Aules, un caixa prefabricada on es troben el 

Departaments de Vent Metall i Llenguatge Musical, a més     d'un annex 

a l'oest part de l'edifici compost per 6 aules.

1.3. EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE. 

director: 

Sotsdirector: 

Cap d'Estudis: 

Secretari: 

Vicente Campos Campos 

Isabel Agut Font 

Miguel Ángel Navarro Gimeno 

Miguel Ángel Berbis López 



1.4. PERSONAL DEL CENTRE. 

El nombre d'ocupants del centre durant el curs 2020/2021 és el 

següent: 

• Professorat: 93

• Conserjes: 2

• Secretària: 2,   només   en horari de matí.

• Alumnes:   425

1.5. HORARI DEL CENTRE. 

Obert al públic de 8 AM a 9 PM 

1.6. INFORMACIÓ SOBRE ESTUDIS, ESTUDIANTS I GRUPS. 

En el conservatori superior de Castelló s'impartixen 

ensenyaments superiors de  música. L'edat dels alumnes que 

assisteixen al conservatori oscil·la majoritàriament entre els 18 i els 26 anys. 

Les diferents especialitats interpretació, Pedagogia i Composició.   

2.1. SITUACIONS D'EMERGÈNCIA 

Al Conservatori Superior de Música "Salvador Seguí" s'han considerat 

com a possibles situacions que puguin donar lloc a una emergència les 

següents: 

• Foc.

• Advertència de bomba.

• terratrèmol.

• inundació.

• Fuita de gas.

• Emergència externa.



• Accident d'un alumne o personal del centre.

Cada situació   d'emergència requereix una actuació concreta.

Aquestes situacions que ens puguem trobar requeriran evacuació o 

confinament en funció d'on es produeixin. 

2.2 VIES D'EVACUACIÓ I ACCÉS DE AJUDES EXTERNES. 

El centre disposa de dues sortides o vies d'evacuació. En la part 

est i situat a la planta semisotan es troba la sortida al  carrer 

Marquès de l'Ensenada. En la zona de ponent i situat a la planta baixa 

es troba la sortida que dóna al Claustre de l'antic edifici de la Caritat, on  

es troben les sortides a calle Santo Domingo i  Plaça Fadrell. 

A l'edifici hem de tenir tres grans escales de gran capacitat. Una 

situada a la part Oriental i dues a la part Occidental.  

Accés a ajudes externes: Tots els carrers que envolten l'edifici 

permeten la posada en servei d'ambulàncies, camions de bombers, 

policia, etc. 

• PUNTS DE CONCENTRACIÓ.

Al centre de recompte de persones en situació d'emergència 

general s'han considerat dos punts de concentració. Com que no tenen 

pati d'escola, es troben fora del recinte escolar. 

• La situada a l'esplanada d'ESPAl D'ART CONTEMPORANI  i

orientada al carrer Santo Domingo.

• La situada a la mateixa Plaça Fadrell.



2.4 MITJANS HUMANS DISPONIBLES. 

El coordinador d'urgències serà el director del centre o, si no, el personal de l'equip 

directiu present al centre: 

Direcció: Vicente Campos Campos 

Sotsdirectora: Isabel Agut Font 

Cap d'estudis Miguel Ángel Navarro Gimeno 

Secretari: Miguel Ángel Bervis López 

Encarregat de PRL: Rubén de La Rosa Beltran 

Personal de suport: PAS Conserge 1 i 2 

Equips d'alarma i evacuació: 

PLANTA SEMISOTERRANDA AULES DOCENTS 1 I 7 

soler AULES PROFESSORAT 15 I 21 

PLANTA 1 PROFESSORS 26 I 32 

PLANTA 2 PROFESSORS 38 I 44 

2.5. MITJANS DE COMUNICACIÓ MATERIALS DISPONIBLES. 

La planta disposa dels següents materials: 

• Senyal d'alarma. La sirena habitual del centre amb els següents tons

s'utilitzarà com a senyal d'alarma:

Premeu 5 segons durant tres vegades amb pauses de 5 segons. 

• Director d'Urgències: El Directori telefònic d'urgències estarà 

disponible a l'oficina d'adreces, consergeria i sala de professors.

• Kit portàtil. El conserge està disponible.

• Extintors: El centre disposa de les següents mesures 

relacionades amb aquest punt.



• 38 extintors de pols.

• 1 extintor  de CO .

• 14 boques d'incendi.

• 6 provadors de foc.

• 5  sirenes interiors de foc.

• 5 sirenes de foc a l'aire lliure.

• Il·luminació d'emergència: Totes les plantes i tots els

passadissos disposen d'il·luminació d'emergència.

2.6. RÈGIMS OPERATIUS I INSTRUCCIONS GENERALS D'ACTUACIÓ 

PER A ESTUDIANTS I PERSONAL DEL CENTRE. 

Tant les actuacions a seguir per tots els  ocupants del centre 

davant d'una emergència,  com les instruccions generals per a la il·luminació i el 

personal del centre es troben en les fitxes que acompanyen aquest document. 

2.7. PLANIFICACIÓ I REALITZACIÓ DE SIMULACIONS D'EMERGÈNCIA. 

• Reunions de preassistència al  simulacre d'emergència.

Abans que es requereixi  el simulacre d'emergència, es faran 

reunions per dur a terme al menys les  tasques següents.  

• Explicació de mesures d'emergència a tot el personal del centre.

• Nomenament d'equips d'emergència segons   l'horari.

• Indicació de que és el senyal d'alarma.

• Indicació de totes les sortides d'emergència.

• Indicació a l'EAE dels seus punts d'ubicació.

• Indicació als EPIS de la localització dels mitjans d'extinció d'incendis.

• Indicació a l'EPA del lloc i retirada del gabinet de medicaments.



• Indicació al pla de la localització de:

• Les claus generals de tall de subministraments d'electricitat i gas.

• La llibreta de telèfons. EaE per plantes.

• Les claus d'obertura del recinte escolar surten.

• Lliurament de tota la documentació:

Coordinadors d'emergència [CE) Totes les mesures d'emergència 

EAE Fitxes nº 1 -2-6 

epi Fischas no 1-3-6-7 

Epa Fias no 1-4-6 

PA Fitxes nº 1-5-6 

Professors i resta de la personal del 

centre 

Fitxes no l -l 0-6 

Docents (per a l'explicació a 

l'alum)   

Fitxes núm. 

Contractació de personal Fitxes no l - l O 

• Explicació a tots els alumnes de l'exercici del simulacre i 

les instruccions a seguir.

• Periodicitat y seguiment de la  realització del simulacre.

Almenys  un simulacre d'emergència es realitzarà dins dels tres primers 

mesos  del curs escolar de manera  obligatoria. 

a setmana després del simulacre d'emergència, es mantindrà una 



reunió    amb membres del sequips d'emergència per analitzar els 

resultats del simulacre i les seves possibles millores. 

Un dels Coordinadors d'Emergències completarà el formulari 

corresponent que s'adreçarà a l'adreça ala conselleria d’educació 

mitjançant l’aplicació corresponent.    



3.- GUIA DE MESURES D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ EN CENTRES 
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