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Neste Plan de Autoprotección Escolar detállanse os mecanismos e 

medios dispoñibles para facer fronte ante calquera incidencia que afecte á 

seguridade dos alumnos e alumnas, profesores e profesoras e demais 

persoas, así coma das instalacións escolares. 

 

Elaborado polos seguintes mestres e mestras membros do 

SEMINARIO: 

 MARGARITA BLANCO BENEITEZ  

 NATIVIDAD CARRACEDO LÓPEZ 

 ELENA CASCALLANA NEIRA  

 ERMINDA DOMÍNGUEZ HERVELLA 

 CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ARIAS 

 MARÍA TERESA FERNÁNDEZ ARIAS 

 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ BALADO  

 PATRICIA GARCÍA ARIAS 

 FRANCISCO JAVIER HERRERAS VALBUENA  

 EVA MARÍA LÓPEZ GARCÍA 

 PAULA LÓPEZ RODRÍGUEZ  

 MARÍA DEL CARMEN MELLE ARMESTO 

 MÓNICA PARADELO ROA  

 LUISA MARÍA RÍOS RODRÍGUEZ 

 MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  

 NATALIA SOUTO MUÑOZ 

 

  A Normativa emanada do presente documento é de obrigado 

cumprimento para toda a comunidade educativa, inclusive para as 

persoas que se atopen no Centro ou recinto escolar en caso de 

producirse unha situación de emerxencia 
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AVALIACIÓN DO CENTRO ESCOLAR 

1. IDENTIFICACIÓN DO CENTRO: 

 COLEXIO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

 NOME: Manuel Respino 

 TELÉFONO/ FAX: 988 31 06 31 

 E-MAIL:  ceip.manuel.respino@edu.xunta.es    

 RÚA: Avda de Vilela, 34  32350 

 POBOACIÓN: A Rúa 

 CONCELLO: A Rúa 

 PROVINCIA: Ourense. 

 

1.1. UBICACIÓN E CARACTERÍSTICAS XEOGRÁFICAS: 

O CEIP Manuel Respino está situado  na localidade da Rúa entre os núcleos de poboación 

de Vilela, A Rúa e Fontei e agrupa ós nenos dos concellos de A Rúa (A Rúa, Vilela, Somoza e 

San Xulián), Petín (Petín, Carballal, Mones, San Paio e Portomourisco) e Larouco ( Larouco, 

Freixido, A Portela e Seadur), que contan con servizo de transporte e comedor. 

O concello de A Rúa sitúase ao nordés da provincia de Ourense. Está comunicada pola 

estrada N-120 e por vía férrea co resto de Galicia e tamén con Castela e León. 

Agrupa alumnos dos concellos de Petín, Larouco e A Rúa, o que obriga o uso do transporte 

escolar. 

Ao vivir nunha zoa determinada, os costumes e cultura son tamén diferentes. Consideramos 

zoa urbana A Rúa e semiurbana Larouco e Petín. 

No tocante as zonas rurais nomeamos pobos como Mones, Carballal, Sampaio, Somoza, 

etc… 

2. O CENTRO ESCOLAR: 

 2.1 DESCRICIÓN: 

  O centro consta de dous edificios: 
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- Un inaugurado noo ano 1964 como “Colegio Nacional de Educación General Básica” 

con dúas plantas. 

- Un segundo edificio ampliado no ano 1974 na zona norte tamén con dúas plantas, 

quedando dende entón como “Concentración Escolar”. 

  No verán de 1991 e a cargo da consellería de Educación, realizouse a pavimentación do 

patio e a separación dun pequeno recuncho destinado aos alumnos de Educación Infantil. No curso 

96/97 habilitouse a metade do edificio antigo para a instalación da U.N.E.D. 

  No curso 2005/2006 habilitouse tamén unha zona xogos para a Educación Infantil. 

  No ano 2007 inaugurouse a “Galescola” ( actualmente “Galiña Azul”) nun lateral do edificio 

novo tras cesión do colexio de parte do comedor do centro. Ten entrada independente por un lateral 

do edificio. 

      2.2 ENTRADAS Ó RECINTO: 

 No recinto existen, tamén, 2 portas de acceso das seguintes características: 

- A primeira, situada na Rúa Fondo da Rúa que consta dunha soa folla de estrutura metálica 

que é a entrada e saída dos nenos da Ludoteca e saída para o transporte.  

- A segunda, situada na intersección das rúas Avenida de Vilela e Fondo da Rúa, é un portón 

de dúas follas de enreixado de ferro con amplitude suficiente para permitir a entrada de 

vehículos con comida para o comedor escolar  e ademais é a entrada e saída dos alumnos do 

pobo e entrada pola mañá dos alumnos transportados. 

- Unha terceira porta de acceso ao recinto escolar situada na rúa Avenida de Vilela, que consta 

dunha porta formada por un portal de dúas follas de enreixado de ferro co seu fecho 

correspondente e que usa o profesorado ou viaxantes que e queren entrar ao centro. Consta dun 

timbre con porteiro automático. 

PORTAS DE ENTRADA 
LOCALIZACIÓN ALTURA ANCHURA MATERIAL  CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓNS 

Rúa Fondo da 

Rúa 
2 m 1´50 m Ferro Unha folla metálica 

Pechada ó paso das 
persoas.Entrada/saída 

Ludoteca.Saída transporte 

Avenida de 

Vilela e Fondo 

da Rúa 

2 m 4 m Ferro Dobre folla metálica 
Sempre pechada. Acceso de 

vehículos.Entrada/saída 
alumnos. 

Avenida de 

Vilela 
2 m 2 m Ferro Unha folla metálica 

Sempre pechada.Entrada 
profesores e persoas. 
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     2.3 O EDIFICIO: 

  O edificio novo do colexio consta dunha dobre porta na fachada principal formadas por 2 

amplas portas de dúas follas cada unha, en estrutura de ferro con cristais que abren cara ao exterior. 

Ditas portas utilízanse fundamentalmente para permitir a entrada e saída dos alumnos e a profesores 

e persoal laboral as distintas dependencias e  aos patios do recreo. 

  Na fachada posterior do edificio no vestíbulo existe outra porta das mesmas características 

que abre cara ao interior. 

  O edificio antigo do colexio consta dunhas escaleiras e dunha porta formada por dúas follas, 

en estrutura de ferro con cristais, abren cara ao exterior. 

  Por seguridade as portas exteriores do colexio están pechadas durante o horario lectivo. 

  A porta principal que da á Avenida de Vilela ten porteiro automático e pódese accionar 

dende a conserxería. 

  A porta que esta sita na intersección das rúas Avenida de Vilela e Fondo da Rúa, permanece 

pechada, pero ábrese soamente as entradas e saídas dos alumnos.Esta porta ábrese tamén en 

contadas ocasións para permitir o paso de transportes de mercadorías. 

  As aulas son amplas e están ben iluminadas, a súa superficie media é de 57m². 

  A calefacción central é de gasóleo. As caldeiras da calefacción están situadas nun local na 

planta baixa do edificio antigo con porta de acceso dende o patio. Un tanque de gasóleo de 10.000 

litros está debaixo da terra, situado na zona da entrada de camións do colexio. Outro tanque de 

7.000 litros na entrada da Galiña Azul, Ámbolos dous cunha boca con tapa de ferro fundido. O 

cadro eléctrico xeral principal está, tamén, na planta baixa, en conserxería. Para o servizo da cociña 

existe a instalación de gas propano. O depósito de 3m³ (compartido coa Galiña Azul) está na parte 

de atrás do edificio novo. 

  Ambos edificios están separados por un patio con distintas zonas. Patio de infantil cerrado, 

zona cuberta por pavillón aberto e un areeiro. 
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3. AVALIACIÓN DE RISCO: 
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    3.1 AVALIACIÓN:  

 De acordo coa Orde do Ministerio do Interior, de 4 de novembro de 1984 sobre 

autoprotección escolar para a catalogación do nivel de risco para os edificios de uso docente, o 

CEIP Manuel Respino de A Rúa catalógase no nivel medio: edificio entre 10 e 25 m de altura e con 

capacidade de entre 200 e 400 alumnos.  

 Contamos ademais coa presenza de efectivos da Policía Local que regula o tráfico ás horas 

de entrada e saída do centro. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

4. CATÁLOGOS DE MEDIOS DISPONIBLES: 

4.1.EXTINTORES: 

O centro conta cunha instalación de 7 extintores, 5 deles distribuídos estratéxicamente nas 

distintas plantas do edificio escolar novo e 2 nos corredores do edificio antigo. As súas 

características mais significativas son as segintes: 

- Modelo etintor PG6    CARGA , po ABCE, a revisar anualmente. 

4.2. SISTEMAS DE AVISOS DE ALARMA: 

No corredor da planta baixa, entre o comedor e a sala de profesores, están situados os timbres e 

as sereas que teñen o interruptor de accionado na conserxería do centro. Esta sinal acústica, 

serve habitualmente para regular as entradas e saídas dos alumnos do centro e que en caso de 

necesidade pode moi ben servir tamén para avisar dunha situación de emerxencia dada, 

medianyte o accionado prolongado. 

4.3. EQUIPOS E MATERIAL DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN: 

Na planta baixa conta con dous botiquíns situados nas paredes de entrada á conserxería e aá 

entrada ao pasillo que leva aos aseos da planta baixa e o ximnasio, ao lado da sala de profesores 

y dos despachos de dirección e secretaría. 
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Para previr un simple rescate ou axuda no interior do edificio dispón deses botiquíns así como 

una caixa de ferramentas pequenas e un extintor. 

Tamén hai una caixa-chaveiro colocado na conserxería cunha copia de cada unha das chaves do 

edificio. 

Hai una ficha-diretorio de emerxencia colocada xunto aos teléfonos instalados no centro coa 

información puntual dos teléfonos mais urxentes no caso de accidente ou emerxencia 

(protección civil, Policia Municipal, Policía Nacional, Bombeiros, Centros Hospitalarios, 

Ambulancias...). 

Existe ademais, un listado cos teléfonos dos alumnos do centro para que poidan ser utilizados 

no caso de necesidade. Dito listado encóntrase na sala de profesores e ao carón do teléfono do 

centro. 

5. DESEÑO DE EVACUACIÓN: 

 Enténdese por evaucación o feito de de desaloxar dunha maneira organizada e previamente 

planificada no centro escolar, cando sexa declarada unha emerxencia (incendio, ameaza de bomba, 

etc...). 

5.1. OCUPACIÓN: 

A matrícula total do centro oscila entre os 200 e 250 alumnos e o número de profesores entre 

25 e 30. A súa distribucción polas distintas plantas varía segundo o tipo de actividades que en cada 

momento se realicen en aplicación dos horarios establecidos. A ocupación habitual é a seguinte: 

- Edificio Novo: 

Planta baixa: persoal administrativo e orientación, persoal non docente (conserxe e persoal 

de limpeza), mestres na sala de profesores, mestres e alumnosno ximnasio, baño e comedor. 

Primeira planta: alumnos de Educación Primaria e profesores nas aulas. 

Segunda Planta (está dividida en dúas alas): alumnos de Educación Primaria e Infantil nas 

salas de manualidades, informática, biblioteca, relixión, actividades extraescolares, baños e 

aulas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 
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- Edificio antigo:  

Planta baixa: alumnos de Educación Infantil de tres ou catro anos e alumnos de música. 

Ocasionalmente alumnos no salón de actos. 

Primeira planta: alumnos de Educación Infantil e mestres en tres aulas, un despacho e un 

baño. 

Segunda planta: alumnos de Educación Infantil e mestres nun aula e aseo, e fora do horario 

escolar, alumnos da Ludoteca e actividades extraescolares (dependentes do Concello) 

Na parte dereita e de entrada independente do edificio antigo, dende o ano 1997 existe tamén 

as instalacións da UNED. 

5.2. DESEÑO E SINALIZACIÓN DAS VÍAS DE EVACUACIÓN: 

Pola configuración particular do edificio escolar (características dos corredores, escadas, 

portas, ausencia de escadas mecánicas e ascensores, fluxo previsible de ocupantes que deberán 

evacuar, etc...) non é necesario sinalar as saídas de emerxencia, pois nada mellor que aplicar os 

criterios de entrada e saída habitual de todos os días, plenamente asumidos por todos (alumnos 

e profesores) na práctica de cada día. 

Suliñar, en cualquier caso, que en ningunhas das posibles situacións de emerxencia ou perigo 

considérase as ventás como vías de evacuación ou saída dos seus ocupantes. 

Polo tanto, as vías a seguir serán, en caso de desaloxo, as habituais de entrada e saída dos 

alumnos ao centro aínda que, eso sí, baixo unha estricta coordinación directa do persoal 

docente como mais adiante se sinala. 
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PROCEDEMENTOS DE APLICACIÓN 

6. COMISIÓN DE DESALOXO: 

 Co obxecto de optimizar as actuacións dos usuarios do centro, principalmente do 

profesorado, reducir ao máximo os tempos de respostas e intervir, á que chamaremos “Comisión de 

desaloxo” que coordinará as distintas actuacións a realizar ante unha determinada situación de 

emerxencia. 

6.1. COMPOSICIÓN: 

A Comisión de Desaloxo do centro estará frmada por: 

- O Director/a, que exercerá o mando de emerxencia en caso de grave risco ou sinistro. En 

caso de ausencia será sustituído polo Xefe/a de Estudos. 

- O Xefe/a de Estudos, que ademais de sustituír ao director/a en caso de ausencia, será e 

actuará como coordinador de seguridade do centro. No caso de non estar no intre de 

producirse a situación de emerxencia, as súas funcións de coordinación asumiraas o 

Director do centro. 

- Os Coordinadores/as de Ciclo que colaborarán co Xefe de Estudos na coordinación das 

distintas actuacións a realizar nos seus respectivos ámbitos. De faltar algún Coordinador 

de Ciclo asumirá as súas funcións o profesor mais antigo. 

6.2. FUNCIÓNS: 

A Comisión terá, entre outras, as seguintes competencias e funcións: 

- Detección do risco ou sinistro (ver paragrafo seguinte). 

- Avaliación do mesmo. 

- Petición de axuda. 

- Activación do Plan de Emerxencia. 

- Sinal de alarma de evacuación. 

- Proceso de Evacuación. 

- Concentración e reconto dos alumnos, se procede. 

- Normalización e Rehabilitación, se procede. 

- Desactivación do Plan. 
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- Informe final. 

Como é sabido, a detección dun risco, incidente ou sinistro é fortuita e imprevisible; polo 

tanto, calquera membro da comunidade educativa poderá, e deberá, comunicar a aparición 

dagunha desas situacións a calquera profesor, coordinador de seguridade ou membro do 

equipo directivo. A Avaliación do risco correspóndelle á Comisión de Desaloxo quen, 

segundo os niveis de perigo apreciados, procederá ou non a activar o Plan de Emerxencia 

correspondente. 

7. OPERATIVIDADE: 

ESTANDO NAS AULAS: 

O sinal de alarma darao a persoa que detecte o perigo ou o coordinador de seguridade. 

1. Evacuación do edificio de Educación Infantil:  

 Nenos e nenas de infantil do segundo andar.  

 Nenos e nenas que se atopen no resto de dependencias dos andares. 

 Nenos e nenas que se atopen no soto. 

2. Evacuación do edificio de Educación Primaria: 

 Nenos e nenas do segundo andar.  

 Nenos e nenas que se atopen no primeiro andar. 

 Nenos e nenas que se atopen no soto. 

3. A evacuación farase en fila durante todo o percorrido ata o punto de encontro. 

4. Punto de encontro: Pista polideportiva. 

ESTANDO NO COMEDOR: 

 Comezarase  a evacuar pola fila que está mais preto da porta da saída. 

 Conduciranse ó punto de encontro: Pista Polideportiva  

 Ruta alternativa: abrindo as dúas portas das saídas do comedor e colexio evacuando por ela. 

 A evacuación farase en fila durante todo o percorrido ata o punto de encontro: 

Pista Polideportiva  

 Coordina a evacuación: O coordinador de seguridade ou a persoa que 

desempeñe as súas funcións na súa ausencia. 
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7.1. INMEDIATAMENTE á declaración de Emerxencia ou coordinador de seguridade, ou 

persoa que detecte o perigo, deberá dar o sinal de alarma para a evacuación do centro. O medio 

a utilizar para activar o sinal será o timbre que hai para indicar as entradas e saídas de clase, 

que se atopa na entrada á conserxería. Se o alumnado estivera no patio utilizaráse tamén a serea 

correspondente. As formas de aviso acústico serán as mesmas tanto para emerxencias xerais 

como no caso de ameaza de bomba. 

Os toques de serea serán seguidos e intermitentes, dunha duración e pausa de 5 segundos 

durante 30 segundos. De producirse corte do fluido eléctrico, utilizaránse medios alternativos, 

megafonía, chifles, etc... 

7.2. SIMULTÁNEAMENTE ao sinal de alarma, o Director realizará as oportunas chamadas 

telefónicas de petición de axuda aos correspondentes servizos operativos de seguridade e 

emerxencia (protección civil, bombeiros, policía, servizos sanitarios, etc...). Así mesmo, 

comunicará a situación de emerxencia producida ás dintintas autoridades provinciais e locais, 

non só para o seu coñecemento, senón , ademais, para solicitar e recibir a posibles instruccións 

de actuación propias de cada caso en particular que deberá seguir estricta e puntualmente, 

dando, para o seu inmediato cumprimento, coñecemento das mesmas á Comisión de Desaloxo 

correspondente. 

De non funcionar o teléfono, ou ante a imposibilidade de conseguir a comunicación coas 

autoridades e organismos sinalados no paragrafo anterior, todas as decisións de actuación 

correrán a cargo da Comisión de Desaloxo e /ou da Dirección do centro. 

7.3. AUTOMÁTICAMENTE ao sinal de alarma, todo o persoal con responsabildades especiais 

desenvolverán os seus cometidos específicos tales como: 

- Apertura das portas do edificio e do recinto escolar (persoal subalterno e /ou de servizo). 

- Suspensión do subministro dos fluidos (conserxe e cociña). 

- Apoio aos alumnos con necesidades educativas específicas (profesores, titores e coidadores) 

7.4. OS ALUMNOS abandonarán as súas pertenenzas e material de traballo. 
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7.5. A EVACUACIÓN empezaráse sempre polos ocupantes da planta baixa no caso  no que os 

haxa. 

7.6. SIMULTÁNEAMENTE prepararanse para facelo os ocupantes das plantas superiores, 

chegando ao carón das escaleiras, pero sen comanzar a baixada ata que as plantas inferiores 

queden vacías e as escaleiras libres. 

7.7. OS GRUPOS e aulas deberán desaloxarse na mesma orde que a saída do colexio. 

7.8. É NECESARIO evitar aglomeracións nos corredores e escaleiras. Recoméndase camiñar a 

carón das paredes para deixar libre o centro da vía. 

7.9. OS PROFESORES supervisarán e contorlarán os movementos da súa clase, evitando 

alumnos dispersos e rezagados, colaborando despois na saída rápida e ordenada de todo 

alumnado do colexio, coa súa presenza nos lugares habituais, corredores, vestíbulos e 

escaleiras. 

7.10. PROCURARÁSE manter a homoxeinidade dos grupos, evitando no posible a mestura de 

alumnos de diferentes clases. 

7.11. Despois do desaloxo de calquera aula ou dependencia pecharanse as portas, fiestras e 

persianas despois de comprobar que non queda ninguén dentro. Deste xeito favorécese a 

estanquidade do edificio e a conseguinte acción de cortafogo. 

7.12. Os mestres de garda, ou Director ou Xefe de Estudos, antes de abandonar o edificio, farán 

unha inspección para comprobar que están totalmente desocupadas todas as dependencias do 

centro. Ao acabar o proceso, cando proceda, darán un informe verbal da situación ao 

coordinador de seguridade (Xefe de Estudos, Director). 

7.13. O persoal do centro intentará manter a calma en todo momento, tratando de evitar 

condutas que denoten tensión nerviosa, para dificultar así a posible aparición de situación de 

pánico colectivo. 

7.14. Ata a chegada dos servizos de emerxencia, se procede, realizaranse accións tendentes a 

controlar o incidente a paliar, na medida do posible, as consecuencias do  mesmo. 

8. INSTRUCCIÓNS PARA OS ALUMNOS: 
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 En todas as aulas do centro haberá unha copia do presente documento, que deberá estar nun 

lugar visible e de fácil acceso, para que todos, alumnos e profesores, poidan coñecer, en calquera 

momento, as normas básicas de actuación ante unha situación de desaloxo. As  normas básicas mais 

significativas referentes aos alumnos son: 

- Cada grupo/aula manterase sempre ou mais unido posible. 

- Rexeitarase calquera iniciativa propia. Seguir sempre as instrucións dos profesores, en 

especial a do profesor/titor ou profesor que estea nese momento ao cargo de cada grupo de 

alumnos. 

- Absteranse de recoller os efectos persoais e material de traballo. 

- Calquera alumno que, ao soar o sinal de alarma, se atope fóra da súa clase deberá incorporarse 

rapidamente á mesma. 

- Moverse axiña, pero nunca correr, empurrar, atropelar, etc… 

- Realizar a saída en orde e en silencio, actuando con solidariedade, en especial cos alumnos 

mais pequenos e alumnos con necesidades  educativas de apoio específico. 

- Camiñar sempre no sentido do fluxo de evacuación. Non retroceder nunca. 

- Evitar pararse preto das portas de saída. 

9. TEMPORALIZACIÓN: 

 Os tempos estimados para a evacuación total do centro son de 3 minutos como máximo para 

cada unha das plantas e de 10 para o desaloxo total do edificio. Estes tempos deben e poden 

reducirse ao máximo, pero sen que tal circunstancia leve ao tumulto, atropelo e desorde. 

10. DESTINO DOS ALUMNOS: 

 De proceder, todos os alumnos deberán concentrarse no punto exterior prefixado. En ningún 

caso se afastarán deste nin marcharán para o seu domicilio ou calquera outro lugar. Cada 

profesor/titor fará un reconto dos seus alumnos e dará un informe verbal da situación ao 

coordinador do ciclo correspondente, debendo esperar a recibir as instrucións de actuación a seguir 

segundo proceda en cada caso en particular. 

 Se a instrución de desaloxo urxe para abandonar o recinto escolar e marchar os alumnos aos 

seus respectivos domicilios familiares (situacións límites, moi especiais e significativas como pode 

ser o risco de intoxicación colectiva), procederase de forma como se indica a continuación: 
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a) ALUMNOS DO 2º CURSO DE 2º CICLO e os ALUMNOS DE 3º CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, irán sós.Tratarase de que os maiores acompañen aos mais 

pequenos, procurando, dentro das posibilidades, o maior acompañamento posible. 

b) ALUMNOS DE 1º CICLO e do 1º CURSO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, tratarase de que estean acompañados polos irmáns, parentes ou veciños de 

maior idade. No caso dos  mais pequenos, así como dos alumnos de ACNEAES, 

procurarase avisar por teléfono aos seus familiares (dentro das posibilidades de 

capacidade de funcionamento da liña telefónica do centro9 para que veñan a recollelos, 

solicitando acudindo, así mesmo, á axuda dos pais dispoñibles para a recollida daqueles 

alumnos os veciños mais próximos. 

c) Aqueles alumnos menores ou  ACNEAES, que  non se poida contactar cos seus 

familiares ou veciños para que os recollan, tratarán de situarse no lugar público e seguro 

mais próximo ( prado a esquerda do colexio en fronte da Cooperativa “Virxe das 

Viñas”), solicitando a tal fin as indicacións e axudas dos organismos oficiais 

competentes. 

Polas razóns excepcionais indicadas procederase ao desaloxo do centro mandando os 

alumnos aos seus domicilios familiares, se as circunstancias o permiten haberá unha 

atención telefónica permanente no centro, ata 30 metros, despois da última hora lectiva da 

xornada correspondente. No caso de que non poida permanecer ninguén no centro, pola 

perigosidade existente, os pais ou titores dos alumnos deberán dirixirse á Policía Local ou 

Protección Civil para solicitar a información que precisen, previamente facilitada ao efecto 

polo colexio. 

11. SIMULACRO DE EVACUACIÓN: 

 11.1. O centro realizará, polo menos, unha vez cada curso escolar, un exercicio ou simulacro 

de evacuación de emerxencia co fin de acadar os seguintes obxectivos: 

 - Familiarizar ao colectivo escolar cunha actuación que, chegado o caso, non os sorprenda  

totalmente desprevido. 

- Detectar erros ou omisións tanto no contido do plan coma nas actuacións prácticas do 

mesmo. 

- Habituar ós ocupantes a evacuar ó edificio. 
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- Probar a idoneidade e suficiencia dos equipos e medios de comunicación, alarma, 

sinalización, alumeado e extinción. 

- Adquirir experiencia e soltura no emprego de equipos e medios. 

 - Poder usar adecuadamente os medios dispoñibles para diminuír a magnitude dunha 

situación imprevista. 

 - Comprobar os niveis de eficacia e operatividade do plan de autoprotección, constatando 

posibles erros na súa elaboración. 

 - Detectar insuficiencias ou carencias na edificación e infraestrutura, así como na 

distribución de espazos ou mobiliarios. 

Seguiranse as normas establecidas no  presenta Plan de Autoprotección Escolar en tódolos 

casos de simulacro. 

Unha vez rematado o simulacro, o Xefe de Intervención e Emerxencia elaborará un informe 

segundo a ficha que se adxunta. 

 11.2. Na realización dun simulacro de evacuación, ademais de seguir as orientacións 

especiais expostas no presente Plan de Autoprotección, seguiranse as seguintes directrices 

concretas: 

 - O simulacro suporá un máximo de 30 minutos de suspensión nas actividades lectivas do 

centro. 

 - Efectuarase en situación de plena ocupación do edificio escolar. 

 - Os profesores e alumnos recibirán previamente instrucións concretas sobre o seu 

desenvolvemento, pero sen coñecer o día e a hora da súa celebración. 

 11.3. O centro realizará o desaloxo unicamente cos seus medios, sen contar a tal efecto con 

apoio externo algún. Non intervirán protección civil, bombeiros, policía, Cruz vermella, 

etc…, agás na fase previa de asesoramento, xa que se trata dun exercicio escolar mais, sen 

causa real de emerxencia e dado que unha evacuación por motivos reais, esta iniciarase 

tamén sen auxilios externos, contando unicamente cos nosos propios medios. 
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 11.4. Os coordinadores de ciclo cronometrarán o desaloxo das súas respectivas zonas de 

influencia. O Xefe de Estudos, coordinador da seguridade do centro, controlará o tempo 

total de evacuación do edificio. De ter en conta que ocupará a vía pública, tomaranse as 

precaucións oportunas en canto ao tráfico, polo que, se fora necesario avisarase as 

autoridades correspondentes. 

 11.5. Unha vez evacuado o centro, efectuarase unha inspección (Director, Xefe de Estudos, 

profesor sen titoría, conserxe,…) co fin de detectar as anomalías ou dannos que se 

ocasionaron. 

 Tralo simulacro farase unha reunión para proceder ao seu estudio e avaliación, elaborando o 

Equipo Directivo un informe que se emitirá ao Consello Escolar do centro, no que se recollerán os 

pormenores, incidencias e conclusións do mesmo. 
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FICHA INFORME DE SIMULACRO 

 

IDENTIFICACIÓN DO CENTRO 

NOME DO CENTRO  

CÓDIGO  

ENDEREZO  

CONCELLO  

PROVINCIA  

TELÉFONO  

e-mail  

 

 

DATA DO SIMULACRO HORA 

PARTICIPANTES 

NIVELES EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

TIPO DA SUPOSTA EMERXENCIA 

 

 Incendio  Accidente escolar 

 Explosión  Ameaza de bomba 

 Actos delituosos  Outros 
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LOCALIZACIÓN 

 
 Aula   Corredores 

 Biblioteca  Comedor 

 Cociña  Informática 

 Patio  Sala Mestres 

 Outros   

 

 

DETECTADA POR 

 

 Persoal  Persoal externo 

 Usuario  Outros 

 

 

ALARMA QUE SE REALIZA 

 

 Restrinxida   Xeral  Outros 

 

 

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

 

 EPI  EPA 

 EAE  Outros 
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AXUDAS EXTERIORES 

 

 Non se solicitou 

 Solicitáronse 

 Bombeiros  Policía 

 Servicio sanitario  Ambulancias 

 Outros    

 

 

 

COMPORTAMENTO DO ALUMNADO 

 

 Bo  Regular  Malo 

 

OBSERVACIÓNS 
 

 

 

EVACUACIÓN 

 

 Sen evacuar   Parcial  Total 

  

PERSOAL DE CONTROL DA EMERXENCIA 

 

 Equipos por planta   Equipos de Control Xeral 

  

TEMPOS DE EVACUACIÓN 

 

PLANTA TEMPO PERSOAS EVAC. / nº 

Soto   

Primeiro Andar   

Segundo andar   
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EVACUACIÓN 

 

 

Producíronse interferencias na evacuación das distintas plantas 

 
 Si 

 

 Non 

OBSERVACIÓNS 
 

 

 

 

PUNTOS OU ZONAS DE PERIGO 
 

 

 

 

 
OBSERVACIÓNS 
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OBSTÁCULOS NAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNS 
 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES NON PREVISTOS 

 
Accidentes de persoas  

Deterioros no  edificio  

Deterioros no mobiliario  
Observacións   

  
 

 

 

 



                                   CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN                                            Avda. de Vilela, 34 
                              E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA                                           32350 A Rúa  (Ourense)  Tfno./Fax  988310631     

                                 C.E.I.P. Manuel Respino                               Email: ceip.manuel.respino@edu.xunta.es                                                              
                                   

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR  Página 24 

 

 

 

 

 

 

 PUIDERON CORTARSE OS ABASTECEMENTOS DE 

 
Gas   Si  Non 

Electricidade  Si  Non 
Gasóleo  Si  Non 

Auga  Si  Non 

Observacións   

 

 

 

 

CONCLUSIÓNS PEDAGÓXICAS:_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

BALANCE XERAL DO SIMULACRO:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 FUNCIONAMENTO EFICAZ DE 

Alarma   Si  Non 

Alumeado 
Emerxencia 

 Si  Non 

Escaleira  Si  Non 
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________________________________________________________________ 

SUXESTIÓNS________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

A Rúa, a _____ de_____________de ____________ 

O/A DIRECTOR/A 

 


