
C.E.I. P.  “SANTA  Mª  DO CASTRO”    -    CABO DE CRUZ    -    BOIRO 

1 
 

PLANO DE AUTOPROTECCIÓN DO CENTRO. 
 

 

PLANO DE 

AUTOPROTECCIÓN 

DO CENTRO 



C.E.I. P.  “SANTA  Mª  DO CASTRO”    -    CABO DE CRUZ    -    BOIRO 

2 
 

PLANO DE AUTOPROTECCIÓN DO CENTRO. 
 

Antes de comezar a redacción deste Plano quixera facer mención á inhabilitación do 

sistema contra incendios do Colexio xa que temos danadas as tubería do mesmo. Este 

desperfecto puxémolo en coñecemento tanto do Concello como da Xefatura Territorial para 

a súa pronta reparación.   

 

Para facer fronte ante calquera incidencia que afecte á seguridade do alumnado, 

profesorado e demais persoas, así como das instalacións escolares, deseñamos o seguinte 

plano de autoprotección do Centro: 

 

Localización e equipamento das caixas de urxencia:      

 - Un botiquín ubicado na Sala de recursos, e outro no edificio anexo de Ed. Infantil.  

 

 

SISTEMAS DE SEGURIDADE QUE DISPÓN O CENTRO: 

 - Un equipamento eléctrico de extinción de lume en cada planta. 

- Un cadro eléctrico para cortar a corrente por planta        

- Un cadro eléctrico, con transformación de corrente   co extintor ó lado, no laboratorio. 

 - Dous cadros de mangueiras contraincendios en cada planta.  

Existen indicadores luminosos de saídas de emerxencia, pero non están debidamente 

sinalizados, porque non teñen frechas indicativas reflectantes. 

 

 

PROTECCIÓN DO ALUMNADO: 

No horario escolar, as portas de acceso ó recinto permanecen pechadas, para evitar 

que o alumnado poidan saír do recinto sen un previo control do profesorado ou do conserxe. 

 

Con respecto ó persoal alleo ó centro, non está permitido o acceso a aulas, corredores 

ou corredores durante as horas de clase, sen previa autorización. 

 

No caso de pais-nais separados, non se deixará saír do recinto a ningún alumno co 

cónxuxe que non teña a custodia legal. 
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PLANO DE EVACUACIÓN: 

 

Casos de evacuación :  

A.- LUME  NO SISTEMA ELÉCTRICO 

B- LUME DE MATERIAIS 

C.- ALARMA  

 

A.- No caso de lume no sistema eléctrico : 

Primeiro sairá o profesor máis preto ó cadro eléctrico, e baixará o machete, collendo 

o extintor , sacándolle o precinto e, dirixindo a boquilla ó lume, apreta a palanca ; mentres o 

profesor do lado máis preto  faise cargo da evacuación do alumnado da zona do sinistro. 

Realízase simultaneamente o desaloxo do resto do alumnado segundo plano que explicamos 

posteriormente. 

 

B.- No caso de lume de materiais : 

Sería similar ó anterior,  salvo que o profesor máis preto ó cadro de mangueira 

collería esta, despois de romper o vidro. 

O desaloxo do alumnado  sería similar ó anterior. Procurarase dar ó alumnado roupa 

mollada para facilitar a osixenación no momento do traslado ó Exterior. 

Se o lume se produce fóra da aula, e cerca da porta de saída, precintarase a aula con 

roupas ou papeis adhesivos para tapar as rendixas, e manteranse abertas as ventás, en espera 

de evacuación polas mesmas. 

 

C.- No caso de alarma: 

Tocará o timbre 5 veces seguidas, comezado a evacuación do xeito seguinte : 

  

Planta baixa :  

- A Biblioteca sae pola parte de atrás. 

- A aula de música pola porta de diante. 

Unha vez evacuada a planta baixa, comeza a planta 1ª. 

 

Planta primeira : 

Saíran as aulas 1A / 1B / 1C / 1D / 1E polas escaleiras da dereita e a porta de atrás, 
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acompañados polo profesor correspondente, en orde e pegados á parede. 

Saíran as aulas 1F / 1G / 1H / 1I polas escaleiras da esquerda e a porta principal, 

acompañados polo profesor correspondente, en orde e pegados á parede. 

Unha vez evacuada a planta 1ª , comeza a 2ª. 

 

Planta segunda : 

Saíran as aulas 2A / 2B / 2C / 2D / 2E polas escaleiras da dereita e a porta de atrás, 

acompañados polo profesor correspondente, en orde e pegados á parede. 

Saíran as aulas 2F / 2G / 2H / 2I polas escaleiras da esquerda e a porta principal, 

acompañados polo profesor correspondente, en orde, e pegados á parede. 

En calquera das circunstancias que nos poidamos atopar, sempre o alumnado maior 

colaborará co profesorado na evacuación dos máis pequenos do colexio. 

Durante o curso elaboraremos un croquis de emerxencia para que cada persoa do 

centro saiba como actuar en caso de alerta en función  do lugar no que se atope.  

 

 

ZONAS DE SEGURIDADE EN CASO DE ALERTA: 

Mentres o alumnado non poida ser transportado, establecemos como zonas de 

seguridade no exterior do centro as seguintes : 

- Pista de diante do colexio. 

          - Saída do colexio, onde aparcan os autobuses. 

 

 

CARENCIAS: 

-  Extintores para equipos informáticos. 

- Non existe alarma nin porta de seguridade, de xeito que se tiveramos que realizar 

unha evacuación urxente, alguén tería que suxeitar as portas. 

- Non existen no centro caixas de urxencia (botiquíns) debidamente sinalizadas.  

- Carencia de indicadores luminosos de saída de emerxencia debidamente 

sinalizados. 
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COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN: 

 

A comisión de autoprotección está formada por: 

-Lucía Abad Sánchez - (Directora) 

-Soledad López Iglesias (Representante do profesorado) 

-Joaquín Fernández Toucedo (Conserxe) 

-Rebeca Ozores Nine (Representante dos pais). 

 

Esta Comisión ten por funcións: 

- Elaborar o Plano de Autoprotección 

- Implantalo, melloralo e ocuparse do seu mantemento. 

 

Desígnase un mestre por cada saída e outro para controlar o exterior do edificio. 

Igualmente, desígnase unha persoa responsable dos diminuídos ou con dificultades 

motóricas. 

 

Ó mesmo tempo que soa a alarma no edificio de Primaria, unha persoa encargarase 

de facela soar no edificio de Educación Infantil. 

Antes de saír das aulas, o profesorado indicaralles ós alumnos que deben quedar as 

ventás pechadas e que non recollan obxectos persoais.  

Cada profesor comprobará que todo queda pechado e que non queda ningún alumno 

nin na aula nin nos servicios. 

Despois de soar o sinal de alarma, unha persoa – o conserxe – responsabilizarase de 

desconectar as instalacións de gas, electricidade e subministro de gasóleo. 

A dirección do Centro informará ós pais con antelación ó día do simulacro acerca do 

exercicio que se pretende realizar, sen precisar o día nin a hora en que tal exercicio terá 

lugar. 

O alumnado estará informado dos pormenores e dos obxectivos da actividade con 

varios días de antelación. 

Rematado o simulacro, o profesorado reunirase para comentar e avaliar o exercicio.  

O tempo máximo previsto de evacuación por planta é de 10 minutos. 

Prevese que este exercicio se execute sen axuda exterior –bombeiros, protección 

civil...-, xa que se trata dun simple exercicio escolar, sen darse unha situación real de 
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emerxencia. 

A directora redactará un informe segundo o modelo que vén a continuación. Este 

informe remitirase á Delegación, tralo seu estudio polo Consello Escolar. 
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INFORME SOBRE O RESULTADO DO SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE  

EMERXENCIA 

 

Centro  

Localidade  

Concello  

Edificio  

Niveis educativos  

Número total de alumnos  

Data de realización do 

simulacro 

 

 

 

1.- Vías existentes de evacuación: 

Explicar se resultaron suficientes para o desaloxo ordeado do edificio.  

Identificar os obstáculos nas vías de evacuación. 

  

 2.- Comprobación do sistema de alarma: 

Explicar se resultou adecuado para proceder con orde e sen sobresaltos.  

Facer referencia á iluminación e ás escaleiras de emerxencia. 

Informar de se foi posible cortar os subministros de gas, electricidade, gasóleo e auga.  

 

3.- Grao de instrucións ó profesorado e ó alumnado: 

Informar acerca do uso dos medios de emerxencia e o xeito de proceder nestes casos.  

Informar  se foi ben coñecido o plan e en qué grao. 

Referir o comportamento do alumnado. 

       

  4.- Tempos reais de reacción e evacuación: 

Contabilizar os tempos totais por edificio e por cada unha das súas plantas, co 

número de alumnado evacuado. 
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5.- Conclusións pedagóxicas derivadas da experiencia  de cara a futuras prácticas. Balance 

xeral do simulacro. 

 

6.- Dificultades que presentou o desenvolvemento do plan. 

 

7.- Suxestións de melloras para introducir no edificio co fin de facilitar as evacuacións en 

caso de emerxencia real. 

 

8.- Medios que se botaron en falla. 

 

9.- Outras observacións: 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo de Cruz, a           de                           de 201 

 

Polo Consello Escolar                     O/A responsable do simulacro,  

 

0/a director/a do centro, 


