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SIMULACRO
DE EVACUACIÓN

7 min 28 s

O pasado luns 26 de Maio no noso 
centro, fixemos un simulacro de 

incendio.
Un simulacro é un símil da realidade ou unha 
ficción que ten como obxectivo saber actuar 

ante unha situación de perigo real.
As 10:55 horas soou o timbre de alarma no 

Centro, nese momento púxose en marcha o Plan de 
Evacuación.
Hai que saír o máis rápido, calados e o máis 
ordenadamente posible.
O obxectivo é evacuar cada andar en menos de 3 
minutos. Guiados polos nosos profesores, 
d i r ix ímonos  ao punto  seguro que temos 
encomendado no noso plan de emerxencias, 
utilizando as saídas asinadas para este fin.
Nese momento, iníciase tamén un plan dos 
servizos de emerxencia do Concello de Santiago de 
Compostela e acoden ao centro a Policía, 

Protección Civil, e o mais esperado de todo, os 
Bombeiros.
Os bombeiros viñan con uniforme, uns servizos 
usan traxes protectores e máscaras para respirar no 
medio do fume.
Este equipo consiste en chaqueta, casco, 
máscara antigás, pantalón, botas, botella de 
osíxeno, carapuchas, lanternas, radio e luvas.
Os camións de bombeiros entraron pola porta 
da rúa Poza de Bar tocando a serea, un era un 
camión escada e outro un camión cisterna.
Os camións cisterna levan un depósito de 
auga e armarios con ferramentas. En cada 
camión vai un xefe, catro bombeiros e o 
conductor.
 Cando as escaleiras dos edificios arden ou 
están derrubadas, os bombeiros usan o 
camión escada para acceder aos pisos altos.
Os bombeiros explicáronnos que apagar 
incendios é un dos servizos  máis coñecidos 

dos bombeiros, pero tamén fan outras cousas que 
afectan á seguridade cidadá.
Retiran anacos de cornixas en mal estado de calquera 
edificio que poida caer sobre a xente que anda pola 
rúa. Tamén inspeccionan saídas de emerxencia de 
locais públicos e privados.
Outro dos servizos que fan os bombeiros é quitar 
xente atrapada no interior de coches accidentados.
Gustounos moito a súa visita e aprendemos consellos 
útiles.
Os bombeiros déronnos algúns consellos que 
puidemos aprender:
 O lume é perigoso, non xogues con el. Non 

xogues con mistos nin  chisqueiros: pódeste 
queimar ou producir un incendio.

 Non esquezas que o lume pequeno crece en 
poucos minutos.

 Non xogues con productos de limpeza como 
xabón, deterxente ou lixivia. Os productos de 
limpeza son velenosos.

O número de teléfono dos bombeiros é o 080, tamén 
podes chamar ao 112. Este número é gratuíto. Podes 
chamar dende calquera cabina ou móbil aínda que 
non teñas saldo nin cobertura.
Os alumnos e alumnas do PIO XII sabemos como 
actuar en caso de incendio

Sabías que? A palabra bombeiro vai do revés, para 
que os outros conductores o lean polo espello 
retrovisor e deixen pasar o camión.
Dámoslle as grazas ó Concello, bombeiros, policía e 
protección civil por esta experiencia.
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