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1.- NECESIDADE DA SÚA ELABORACIÓN. 

O capítulo III da Orde 22/7/97 (DOG de 2-9-97) regula o 

“Réxime de funcionamento do centro escolar” que no seu punto 8 

recolle a necesidade de contar cun “Plano de autoprotección do 

centro”. 

Seguindo esas indicacións elaboramos o seguinte. 

R.D. 393/2007, de 23 de marzo, polo que se aproba a Norma 

Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e 

dependencias dedicadas actividades que podan dar orixe a 

situacións de emerxencia 

Decreto 171/2010, de 1 de outubro, sobre plans de autoprotección 

na Comunidad Autónoma de Galicia 

 

2.- UBICACIÓN DO COLEXIO SOFÍA CASANOVA. 

O colexio está na parroquia de Rutis, na rúa Calzada 7 

(Culleredo). O seu acceso natural para todo tipo de vehículos é 

desde a rúa Vicente Risco. Tamén se pode acceder a pé desde o 

Parque Sofía Casanova. 

 

3.- TELÉFONOS. 

Diante de calquera necesidade, o centro disporá da 

información telefónica necesaria que concretamos en: 

Bombeiros, Policía Local, Servicios Sociais do Concello, 

Urxencias Médicas, alumnado e profesorado. Os teléfonos públicos 

e os do alumnado estarán a disposición na Conserxería. 

Acordamos coa Policía Local o seguinte plan de actuación: 

A dirección propuxo ao Claustro e o Consello Escolar, e foi 

aprobado, chegar a un acordo coa Policía Local para que desde o 



colexio teñamos que facer unha soa chamada telefónica para 

activar o plan de evacuación. Esa proposta queda do seguinte xeito: 

Avisaremos por teléfono á Central Operativa da Policía Local, 

no teléfono 981 67 77 55 e, no seu momento, ao Servicio de 

Emerxencias 112. 

 

4.- BOTIQUÍN. 

Hai dous botiquíns, un no edificio de educación infantil, nun 

baño do profesorado e outro no edificio de educación primaria, na 

planta baixa no baño dos profesores. 

O botiquín do colexio disporá dos elementos mínimos 

necesarios para solucionar os problemas que se nos presenten e 

que por recomendación médica serán os que se nos aconselle en 

cada  momento. 

Todos os cursos, na primeira sesión do claustro, un membro 

do mesmo de forma voluntaria, asumirá a responsabilidade de que 

o botiquín conte todo o curso con ese subministro mínimo e que 

ademais terá en conta as necesidades que se producen cando hai 

saídas ou excursións. De non existir unha persoa voluntaria, 

encargarase do mesmo á Xefatura de Estudios. 

No botiquín haberá unha lista de alumnos/as con problemas de 

saúde que debamos ter en conta á hora das curas ou na toma de 

medicamentos (Respectando a  Lei Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Persoal). 

Esa información será tomada do certificado médico da 

matrícula, da cartilla sanitaria e das entrevistas coas familias. 

Teremos unha ficha individual do alumnado que recolla a 



información que se aporta e se hai algún dato significativo será 

levada co/a alumno/a nun caso de accidente. 

 

5.- ASISTENCIA MÉDICA EN CASO DE ACCIDENTE OU DE 

ENFERMIDADE. 

Diante de calquera accidente ou enfermidade actuaremos do 

seguinte xeito: 

5.1.- Trataremos de darlle solución no botiquín. 

5.2.- Se a gravidade o aconsella chamarase ao nº 112 de 

emerxencias e actuarase de acordo co que indiquen. 

5.3.- Comunicarémosllo á familia de forma inmediata, se o 

consideramos necesario. 

 5.4.- Cando haxa que levar un/unha alumno/a a urxencias, 

farano sempre dous/dúas profesores/as, preferentemente nun taxi e 

se a urxencia o esixe polos medios dispoñibles. A Xefatura de 

Estudios organizará a atención do alumnado que quede sen 

profesorado. 

 

6.- ENTRADAS DO COLEXIO. 

O colexio O edificio de educación primaria ten dúas entradas: 

PORTA NORTE: unha porta de dúas follas. Abren cara a fóra. 

PORTA LESTE: son dúas portas, de dúas follas cada unha, 

con unha separación de 2 metros. Abren cara a fóra. 

O edificio de educación infantil ten dúas entradas: 

PORTA OESTE: unha porta de dúas follas. Abren cara a fóra. 

PORTA SUR: unha porta dunha folla. Abre cara a fóra. 

7.- SAÍDAS DE EMERXENCIA. 

Non hai portas de emerxencia específicas e usaremos como 

tales todas as portas do colexio. 



8.- EXTINTORES E TOMAS DE AUGA. 

O colexio conta con 27 extintores distribuídos 

estratexicamente polos edificios e que son revisados 

periodicamente por unha empresa autorizada e por encargo do 

Concello. Non hai tomas de auga  para casos de incendio. 

 

9.- PLAN DE EVACUACIÓN. 

Simulacro de evacuación.  

O simulacro farémolo sen previo aviso. Tan só faremos un por 

curso. 

A coordinación xeral do plan de evacuación será asumida pola 

dirección, na súa ausencia responsabilizarase a xefatura de 

estudios. 

Cada parte do colexio terá un responsable na coordinación do 

plan:  

EDIFICIO DE E. PRIMARIA 

PLANTA BAIXA: profesor/a da aula de música ou  un que 

estea na sala do profesorado. 

PRIMEIRO E SEGUNDO ANDAR DO LADO NORTE: profesor 

ou profesora da aula máis próxima ás escaleiras. 

PRIMEIRO E SEGUNDO ANDAR DO LADO SUR: 

Profesor, profesora que teña a porta máis próxima as escaleiras. 

 A dirección encargarase de avisar, telefonicamente, á policía, 

servicios de protección civil e bombeiros, segundo as 

circunstancias. 

EDIFICIO DE E. INFANTIL 

Será o/a mestre/a que estea de garda ou de apoio 

  

 



ALARMA:  

 A persoa que detecte en primeiro lugar algún incidente deberá 

avisar inmediatamente o/a conserxe, o cal deberá: 

1º Avisar á dirección 

2º Facer soar a serea  

3º Cortar o fluído eléctrico 

4º Apagar a calefacción 

Avisaremos sempre con serea, que estará na conserxería. Este 

sistema de alarma –con pilas- dentro do colexio, so se poderá 

utilizar nun caso de evacuación. Se hai corrente utilizarase 

mediante a megafonía. De non ser así, o/a conserxe recorrerá 

tódalas dependencias do colexio ata estar seguro de que en todas 

están informados. Se as circunstancias o aconsellan desconectará 

antes o fluído eléctrico. 

 Tendo en conta que todos os que traballamos neste centro 

coñecemos perfectamente o edificio, diante dunha emerxencia de 

evacuación do alumnado, actuaremos do seguinte xeito: 

 9.1.- Cada profesor e profesora será encargado da 

organización do alumnado que nese momento teña ao seu cargo e 

en función do lugar do centro onde se atope.  

 9.2.- O alumnado que estea na planta baixa do edificio sairá 

ordenadamente arrimado á parede da súa dereita e pola porta leste. 

Estes alumnos terán preferencia aos que veñan pola escaleira. O 

alumnado da biblioteca sairá pola porta exterior da mesma. 

 9.3.- O alumnado do primeiro andar –zona sur- das aulas leste 

sairá polo lado da parede das escaleiras e o das aulas do lado 

oeste arrimado ao pasamán. 



 9.4.- O alumnado do primeiro andar –zona norte- das aulas 

oeste sairá polo pasamán e o das aulas do lado leste arrimado á 

parede. 

 Este alumnado ten preferencia –na utilización das escaleiras- 

ao do segundo andar. 

 9.5.- No segundo andar, repetirase a forma da saída do 

primeiro. 

 9.6.- O alumnado que poida estar na aula de informática ou en 

audiovisuais, utilizará o lado de baixada que mellor conveña 

segundo o criterio do profesorado responsable desa zona das 

escaleiras. 

 9.7.-  O profesorado que estea na parte baixa do edificio, 

acompañará ao seu alumnado ata a pista de fútbol, para de ser 

necesario, saír do recinto pola porta do parque Sofía Casanova. 

 O profesorado que chega en primeiro lugar a esa zona de 

evacuación fará que o alumnado permaneza no espacio posterior a 

unha liña imaxinaria que vai desde a porta do pavillón á saída que 

hai polo parque Sofía Casanova, para ter así un perímetro de 

seguridade. Se as condicións meteorolóxicas foran adversas, 

poderemos utilizar o pavillón. 

 Se  non entramos no pavillón, cada ciclo terá un punto de 

encontro para permanecer reunidos co seu profesorado. A 

distribución será a seguinte: 

 1º Ciclo: Na zona da portería do lado norte da pista de fútbol 

 2º Ciclo: Na zona central da pista de fútbol. 

 3º Ciclo: Na zona da canastra que está xunto da portería. 

  



 O alumnado primeiro en saír do colexio polas dúas portas 

serán conducidos polo seu profesor/a responsable ata o punto de 

encontro. 

 Os/as profesores/as que está no 1º e no 2º andar 

distribuiranse do seguinte xeito: 

 Os que están nas 2 aulas máis próximas á escaleira 

encargaranse da correcta utilización por parte do alumnado do lugar 

que lles corresponde para baixar. Os das outras 2 aulas ordenarán 

a saída nas aulas e nos corredores. O/A profesor/a que estea na 

última aula do lado leste, comprobará que non queda ninguén nos 

servicios dese andar. Quen ocupe a última aula do lado oeste 

comprobará as titorías dese andar e será a encargada de informar á 

dirección do colexio de que non queda ninguén nesa zona para que 

poidan, de selo caso, entrar os servicios de bombeiros, policía, 

persoal sanitario, etc. 

 O/A conserxe será o/a encargado/a de que, unha vez 

declarada a emerxencia, non entre ninguén no edificio sen 

autorización. Desta función encargaranse, no momento que 

cheguen ao colexio, os membros de Protección Civil ou da Policía 

Local ao igual que da coordinación dos movementos que 

profesorado e alumnado teñan que facer no exterior do edificio ou 

no pavillón.  

 

 O profesorado que nese momento non teña alumnado, sairá 

para os patios para acompañar ós que vaian saíndo do edificio. 

Se a saída pola porta leste non é posible o alumnado do lado sur 

sairía polo comedor indo ao punto de encontro polo patio cuberto. 

Se non se pode saír pola porta norte, o alumnado da zona sur sairía 

polo comedor e o da zona norte pola porta leste. 



 EDIFICIO DE E. INFANTIL 

  As 3 aulas máis próximas á saída de emerxencia sairán 

por ela e quedaranse na zona de xardín desa saída. O resto das 

dependencias usarán a porta principal e pola beirarrúa dirixiranse a 

onde está o resto de alumnado de infantil. Os/as mestres/as das 

aulas 3 e 4 serán os últimos en saír e aseguraranse de que na súa 

zona non queda ningún neno ou nena e comunicarán á dirección de 

tal circunstancia. 

  10.- CONDICIÓNS FÍSICAS DO EDIFICIO 

 Entendemos que deberiamos ter en conta as seguintes 

deficiencias: 

 Son necesarios pasamáns no outro lado das escaleiras. 

 Hai deficiencias no cerramento do recinto escolar. 

 Hai perigo na escaleira da saída do lado leste. 

 Debemos revisar o funcionamento das luces de emerxencia. 

 Consideramos que hai que instalar detectores de fume no 

comedor, na caldeira da calefacción. 

 En caso de emerxencia nunca se usará o ascensor. 

(Aprobado por Claustro e Consello Escolar, ..... de ........... de 2022) 


