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Este  Plan de Evacuación pretende ser un documento no que se detallen 

os mecanismos e medios dispoñibles no C.E.I.P. da Pobra do Brollón para 

facer fronte ante calquera incidencia que afecte a seguridade dos 

alumnos, profesores e demais persoas, así como das instalacións 

escolares. 

 

Considérase situación de emerxencia aquela que pode estar motivada por 

un incendio, o anuncio dunha bomba, unha fuxida de gas, terremoto ou 

calquera outro tipo de alarma que xustifique a evacuación rápida do 

edificio. 

 

 

1. SIMULACRO  DE EVACUACIÓN DE EMERXENCIA NO CENTRO. 

 

 Este tipo de prácticas pretende o adestramento e a corrección de 

hábitos de alumnos e alumnas, tendo en conta os condicionantes físicos e 

ambientais de cada espazo do recinto escolar do C.E.I.P. da Pobra do 

Brollón. 

 

 O simulacro realizarase nunha situación de máxima ocupación do 

edificio, na súa actividade escolar, así como na disposición normal do 

mobiliario, pero sen que os alumnos/as foran previamente avisados do día 

nin da hora do exercicio. O profesorado, que coñecerá con anterioridade as 

instrucións oportunas a efectos de planificación do exercicio práctico, 

tampouco deberá coñecer nin o día nin a hora. Día e hora serán 

determinados polo equipo directivo, segundo o seu propio criterio e 

responsabilidade. 

 

 Previse que este exercicio se execute sen contar con colaboración 

exterior (Cruz Vermella, Bombeiros, Protección Civil,...), xa que se trata 

dun mero exercicio escolar, sen causa real de emerxencia. Por outra banda 

unha evacuación real tamén soe iniciarse sen auxilios exteriores, contando 

unicamente cos propios medios. 

 

Coa realización destes simulacros preténdese: 

 

 a) Familiarizar á comunidade escolar cunha actuación que, chegado o 

caso, non lle sorprenda. 
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 b) Poder usar adecuadamente os medios dispoñibles para diminuír a 

magnitude dunha situación imprevista. 

 

 c) Detectar as principais insuficiencias no edificio, así como definir as 

medidas correctivas oportunas a efectos de evacuación e actuación en 

casos de emerxencia. 

 

 1.1.-Instruccións orientativas para o profesorado 

 

 - O director/a e na súa ausencia o secretario/a asumirá a 

responsabilidade total do simulacro e coordinará tódalas operación do 

mesmo. 

  

 - Designarase por cada planta un coordinador/a: na planta baixa o 

titor/a dos nenos e nenas do 1º ciclo de primaria se imparte clases nesta 

planta; senón sería o titor/a dos nenos e nenas de 5 anos. Na segunda 

planta o coordinador será o titor/a do nivel máis alto que se imparta nese 

andar. Responsabilizarase das accións que se efectúen na dita planta, así 

como controlar o tempo de evacuación total da mesma. 

 

 - O equipo directivo informará, na primeira reunión cos pais/nais, o 

primeiro día de curso, da realización destes simulacros, co obxecto de 

evitar alarmas ou efectos de pánico. 

 

 - Tamén se informará ó alumnado, nos primeiros días de cada curso, 

dos pormenores e obxectivos deste exercicio, explicándolles as instrucións 

que seguirán. 

 

 - No caso de que os alumnos/as evacuados deban saír do recinto 

escolar e ocupar zonas alleas ó centro, tomaranse as precaucións 

oportunas  en canto ao tráfico.  

 

 - Cada mestre/a responsabilizarase do control e seguridade dos 

nenos e nenas ao seu cargo, seguindo as instrucións recollidas neste plan. 

 

 - Cando se desaloxe todo o alumnado, cada mestre/a comprobará 

que as aulas e recintos que teñan asinados quedan baleiros, comprobando 

que ningún neno/a queda nos servizos ou noutras dependencias. 

 

 - O desaloxo en cada planta farase por grupos, saíndo en primeiro 
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lugar as aulas máis preto ás escaleiras, en secuencia ordenada e sen 

mesturarse os grupos. 

 

 - Procurarase non incorrer en comportamentos que poidan denotar 

precipitación ou nerviosismo, para evitar que esta actitude puidese 

transmitirse ó alumnado, coas consecuencias negativas que isto levaría 

emparellado 

 

 - Finalizado o exercicio de evacuación, o equipo coordinador 

inspeccionará  todo o centro, con obxecto de detectar  posibles anomalías 

ou danos que puideran ocasionarse. 

 

 - Despois de rematado o simulacro, celebrarase unha reunión de todo 

o profesorado para comentar e avaliar o exercicio e realizarase o informe 

oportuno. Dito informe remitirase á Xefatura Territorial, tras o seu estudio 

no Consello escolar. 

 

 - É esencial para o bo resultado deste simulacro a completa 

coordinación e colaboración de todo o profesorado. 

 

1.2.-Instruccións orientativas para os nenos e nenas  

 

 - Cada grupo de alumnos/as debe actuar sempre segundo as 

instrucións do seu profesor ou profesora. 

 

 - Non recollerán os obxectos persoais  (mochilas, abrigos,...), a fin de 

evitar obstáculos e demoras. 

 

 - Os alumnos e alumnas que, ó sonar a alarma, se atopen no servizo 

ou noutra dependencia, deberán incorporarse con rapidez ó seu grupo. Se 

están en distinta planta, incorporaranse ao máis próximo ou dirixiranse á 

porta de saída máis próxima e o punto de control correspondente. 

 

 -Os desprazamentos deberán realizarse rápido, pero sen correr, sen 

atropelar e sen empurrar ós demais. 

 

 - Ningún neno/a deberá deterse xunto ás portas de saída. 

 

 - En ningún caso o neno/a deberá volver atrás co pretexto de buscar 

irmáns pequenos, amigos/as ou obxectos persoais. 
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 - Os grupos permanecerán sempre unidos, sen separarse nin 

adiantar ós outros, incluso cando estean no exterior, a fin de facilitarlle ó 

profesor ou profesora o control. 

 

-Os alumnos deberán levar a cabo o exercicio de simulacro en 

silencio, con sentido da orde e axuda mutua, axudando ós que teñan 

dificultades ou sufran caídas. 

 

  

1.3.-Instruccións  orientaitvas para o persoal  de cociña 

 

 Será responsable, sempre que sexa posible, de desconectar as 

instalacións do edificio pola seguinte orde: 

 gas. 

 Subministro de gasóleo 

 

2. MODO DE PROCEDER EN CASO DE EVACUACIÓN DO CENTRO. 

 

 - Ó comezo do exercicio emitirase un sinal de alarma, claramente 

diferenciado doutros sinais, que deberá ser recoñecido por tódolos 

membros do centro: 3 toques de timbre intermitentes. Para casos de falla 

de electricidade disponse de chifre, situado no mesmo lugar. Faríase  1 

chifrado forte. 

 

Para a evacuación ordenada por plantas seguiranse os seguintes criterios: 

 

Activación. 

  En caso dunha emerxencia ( incendio, ameaza de bomba, 

escape de gas, etc...) activarase o plan de evacuación. A  activación 

correrá a cargo da persoa que detecte a emerxencia. Esta persoa valorará 

a situación e optará polas dúas opcións seguintes: 

 Se a emerxencia non admite demora accionará o “sistema 

de alarma”, según as indicaciónsanteriores para unha 

inmediata evacuación do centro. 

 Se a emerxencia admite certa demora, informará á 

dirección, ou ó coordinador xeral  para que   tome as 

decisións pertinentes. 
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 Vías de evacuación. 

En caso de evacuación, e se non hai obstáculo que o impida, o 

camiño de saída será o utilizado cada día, é dicir, corredores, escaleiras e 

as dúas portas exteriores de acceso do alumnado ó centro. Sempre se 

usará a porta exterior de acceso ó edificio no que se atopen nese intre. 

Caso de que unha das portas estivese bloqueada por calquera motivo, os 

alumnos e profesores que se atoparan no edificio ó que corresponda dita 

porta, utilizarían a porta exterior da sala de profesores, e nunca a porta 

do outro edificio, co fin de non obstaculizar a saída dos alumnos e 

profesores do outro edificio. A tal fin abriranse todos os días as dúas 

portas. 

 

Evacuación. 

Unha vez  soe o sinal de alarma, a dirección ou persoa que fixese 

soar a alarma,  desconectará a electricidade no cadro da luz que se atopa 

xunto ós servicios dos profesores da planta baixa.  Así mesmo, a cociñeira 

desconectará o gas na cociña e o suministro de gasóleo, que se atopa nun 

rocho anexo á cociña.  

 Cada profesor/a encargarase dos alumnos que no momento da 

emerxencia teña ó seu cargo. D@s alumn@s con minusvalías, 

encargarase o/a coidador/a dos mesmos, se a houbera. Se non houbera 

coidadora, encargaríase a profesora da aula na que se atopase nese intre 

@ alumn@, encargándose do resto dos alumnos o profesor/a que se 

atopase na aula máis próxima.   

 

Para a evacuación ordenada por plantas seguiranse os seguintes 

criterios: 

1.- Ó sinal do comenzo da evacuación ou simulacro da mesma, 

desaloxarán cada edificio en primeiro lugar os ocupantes das 

plantas baixas se se  atopasen en informática ou no comedor. en 

caso de estar bloqueada a alternativa sería a porta da sala de 

mestres. A porta se acceso ao comedor estará sempre aberta, 

durante o momento de xantar, para favorecer a evacuación. 

2.- A continuación desaloxarán as primeiras plantas, dirixíndose 

cada grupo á porta  da súa ala. E comezando polas aulas que están 

máis preto das escaleiras. 
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3.- Simultáneamente, os ocupantes da segunda planta 

mobilizaranse ordenadamente cara ás escaleiras, pero sen 

descender á planta inferior ata que os ocupantes da mesma a 

desaloxasen. 

4.- O desaloxo en cada planta realizarase por grupos, saíndo en 

primeiro lugar as aulas máis próximas ás escaleiras, en fila e sen 

mesturarse os grupos. 

5.- Cada profesor deberá comprobar que a súa aula queda baleira, 

deixando as portas e ventás pechadas. O profesor do último grupo 

en desaloxar cada planta, deberá controlar que ningún alumno 

quede nos servizos que se atopan xunto ás escaleiras ou nas 

dependencias que se atopan ó final do corredor e que son utilizadas 

polos alumnos soamente algunhas horas lectivas ( Aula de Idiomas, 

Aula de Música, Biblioteca). 

6.-  Unha vez desaloxados os edificios, os diferentes grupos 

concentraranse ao lado da pista polideportiva exterior, sempre baixo 

o control do profesor responsable, que comprobará a presencia de 

tod@s @s alumn@s do seu grupo.  

 7.- Os nenos e nenas que se atopen no pavillón dirixiranse ao 

mesmo punto de encontro 

8.- O persoal de cociña sairá pola porta que hai na cociña e que da 

a fachada oeste. Se non puideran utilizar esta saída, dirixiranse a 

saída principal. 

9.- Non se utilizarán ascensores nin montacargas. 

Consideramos, de xeito orientativo, como tempo máximo para a 

evacuación de cada planta, o de tres minutos; e para a evacuación do 

edificio o de dez minutos. A evacuación total  dunha práctica é decir a 

interrupción das actividades escolares non deberá ser superior a 20 

minutos. 

 

Se algún neno ou nena, mestre ou mestra, conserxe ou persoal de 

cociña non puidera abandonar o edificio, acercarase a unha ventá onde fará 

sinais para ser visto. Se o motivo da evacuación é un incendio tapará a 

base da porta do sitio onde se atope para evitar que entre fume. 

 

 Ao longo de cada curso escolar faranse dous simulacros. No primeiro, 

informaráselles aos nenos que imos facer un simulacro de evacuación do 
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centro para que todos saiban o que teñen que facer en caso de ter que 

tomar esta medida. O segundo, será sen aviso e procurando aplicar o xa 

practicado 

 

2.1.- TEMPOS RECOMENDADOS DE EVACUACIÓN 

 

 A duración da experiencia, recomendable non debe ser superior a 

vinte minutos. 

 Por planta debe facerse en tres minutos. 

 Todo o edificio debe estar desaloxado en dez minutos. 

 

2.2.- VALORACIÓN DO SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 

 (Ver informe xeral de instrucións) 

 

3.- ORGANIZACIÓN SO SIMULACRO 

 Coordinador Xeral: dirección do Centro. 

 Coordinador Xeral suplente: Óscar Gallardo Amiama 

 Cordinadores de Plantas: 

Edificio Dereita:  

1ª Planta: Francisco Pardo Capón. Caso de que non se atope na 

planta o profesor que se atope na aula de 5º e 6º. 

 2ª planta: Pablo Camarero Pérez. Caso de que non se atope 

profesor/a da aula de desdobres 

Edificio Esquerda: 

1ª planta: Óscar Gallardo Amiama. Caso de que non se atope, o 

profesor que se atope na aula de PT/AL ou na biblioteca. 

Outras responsabilidades: 

 Encargado de alumnos con minusvalía: o coidador/-a do centro. 

 Encargados de desconectar as  instalacións xerais do edificio: 

 Cociñeira/-o: zona de cociña e comedor ( Gas, electricidade) 

 Profesor/-a de garda: Electricidade e auga si fose necesario. 
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ANEXO 
 

 

INFORME SOBRE O RESULTADO DO SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE 

EMERXENCIA. 

 

CENTRO: 

 

LOCALIDADE: 

 

CONCELLO: 

 

NIVEIS EDUCATIVOS: 

 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS E ALUMNAS: 

 

DATA DE REALIZACIÓN DO SIMULACRO: 

 

1.-Vías existentes de evacuación: dicir se resultaron suficientes para o 

desaloxo ordenado do edificio. Identificar as obstáculos nas vías de 

evacuación. 

 

2.- Comprobación do sistema de alarma: se resultou adecuado para 

proceder con orde e sen sobresaltos. 

 

3.- Grao de instrucións do alumnado e profesorado en canto ao uso dos 

medios e maneira de proceder. 

 

4.-Tempos reais de reacción e evacuación. Totais do centro e por cada 

planta, co número de alumnos evacuados. 

 

5.- Conclusións pedagóxicas derivadas da experiencia. 

 

6.-Dificultades que presentou o desenvolvemento do plan. 

 

7.-Suxestións e melloras a introducir para facilitar as actuacións no caso de 

emerxencia. 

 

8.- Medios que se botaron en falla. 
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9.-Outras observacións. 

  

En Pobra do Brollón, a 29 de   xaneiro     de 2018 

   

 

O/A DIRECTOR/A: 

 

 

 

 

Adoración Fernández González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


