
 

                                 

                                   

 

 

 

RESUMO PLAN DE EVACUACIÓN 

 

1. EVACUACIÓN 

1.1. A evacuación inmediata é aconsellable nos seguintes supostos: 

- Lume no edificio. 

- Ameaza de bomba. 

- Fuga de gasóleo na caldeira. 

 

1.2. PROCEDEMENTO DE EVACUACIÓN: 

- XEFE DE EMERXENCIAS E DE INTERVENCIÓN: O cargo directivo que estea no Centro será o 

Xefe de Emerxencias (A Directora sempre que se atope no centro) e valorará a gravidade da 

emerxencia, decidindo sobre a posta en marcha da evacuación. Unha vez dada a orde de 

evacuación interveñen os seguntes equipos: 

 

- EQUIPO DE COMUNICACIÓN: un conserxe que dará o sinal de evacuación (fará soar un 

mínimo de 3 veces unha serea de barco). Acto seguido o xefe de emerxencias chamará ao 

112 e á empresa de autobuses. 

 

- EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN: estará formado polo profesorado de garda  e un 

conserxe. Se é posible, intentará controlar o lume á espera de axuda externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os membros deste equipo serán os últimos en saír das aulas. Comprobarán que tódalas fiestras 

e portas quedan pechadas. Conducirán ao alumnado ao punto de encontro. 

Persoas en cada unha das plantas: profesorado que ocupe as aulas máis 

próximas as escaleiras de evacuación. 

FUNCIÓNS: 

- Dar a alarma na súa zona ou sector. 

- Dirixe o fluxo de evacuación. 

- Comproba que a súa zona está baleira. 

- Controla aos evacuados nos Puntos de Reunión. 

Planta baixa:  

- Profesor de EF: evacúa o pavillón 

- Profesor na biblioteca (se é o caso): evacúa a biblioteca. 

- Un conserxe :canaliza a saída polas portas 2 e 3 

- Un profesor que se atope na sala do profesorado:  canaliza a saída pola 

porta 1 

Planta 1ª:  

- Profesorado de PDC , taller e aula de plástica (evacuación ala leste) 

- Profesorado 2º B: alumnado de 2º B 

- Profesorado 2º A: alumnado 2º A 

- Profesorado 1º B : alumnado de 1º 

- Profesorado 1º A: comproba Departamentos e baños e corredores. 

Se algún profesor se atopara nos Departamentos sen alumnos ao seu cargo, 

axudará ao profesor de 1ºA. 

Planta 2ª:  

- Profesorado aulas específicas (evacuación ala leste) 

- Profesorado aula apoio (evacuación dos seus alumnos) 

- Profesorado 3º A: alumnado de 3º A  

-  Profesorado 3º B: alumnado de 3º B 

 -Profesorado 4º A: alumnado de 4º a e B 

- Profesorado 4º B: comproba Departamentos, aula apoio, baños e 

corredores. 

Se algún profesor se atopara nos Departamentos sen alumnos ao seu cargo, 

axudará ao profesor de 4ºB. 



 

- EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS:  O equipo de evacuación. Unha vez evacuado o centro, 

prestarán primeiros auxilios aos accidentados ata a chegada de Persoal Sanitario 

Especializado. 

 

- PUNTO DE ENCONTRO:  

O equipo de evacuación conducira ao alumnado ás pistas do patio, o máis lonxe posíble do 

centro e sen obstaculizar o portalón de acceso aos equipos especializados. Cada profesor 

fará o reconto do seu alumnado.  

Os feridos, se os houbera, recibirán os primeiros auxilios no lugar máis próximo á entrada. 

Cando os autobuses cheguen ao centro, o alumnado abandonará o recinto escolar de xeito 

ordenado, en fila de un, empezando polo alumnado de 1º de ESO e rematando polos de 4º 

de ESO. 

 

1.3. INSTRUCIÓNS de EVACUACIÓN e NORMAS XERAIS: 

1. Manter a calma e axudarse uns a outros. 

2. Comezar a evacuación cando se dea o sinal de alarma. 

3. Obedecer instrucións establecida no Plan de Autoprotección.  

4. Evacuar a zona en orde, sempre as aulas mais próximas as escaleiras no primeiro lugar e as 

plantas inferiores antes cas superiores. 

5. Transportar aos impedidos dunha maneira eficaz e dirixir e axudar con especial atención aos 

discapacitados. 

6. Realizar a evacuación en silencio. 

7. Parar e desconectar as máquinas que se estean utilizando. 

8. Pechar as fiestras (o alumno mais próximo a elas, o profesorado comprobará qu quedan 

pechadas e pechará as portas) 

9. Se a vía de evacuación está chea de fume, selar o acceso e esperar as axudas exteriores. 

10. Si cando soa o sinal de evacuación non se está no seu lugar habitual, deberase unir ao 

primeiro grupo que se vexa e dar conta desa circunstancia no punto de reunión. 

11. Comunicar ao equipo de evacuación e ao Xefe de emerxencias. as incidencias 

observadas na evacuación. 

 

1.4. PROHIBICIÓNS durante a evacuación 

1. Separarse do grupo evacuado. 

2. Deixar ocos nas filas de evacuación. 

3. Levar vultos ou similares. 

4. Correr. 



5. Empuxarse e atropelarse. 

6. Deterse. 

7. Retroceder por algo ou por alguén. 

8. Utilizar os ascensores. 

9. Abandonar os puntos de reunión até nova orde 

 

2. CONFINAMENTO: 

No caso de TEMPORAL DE VENTO, e exista risco pola presenza de corpos levados polo vento o 

alumnado quedará confinado nas aulas ata que cheguen os autobuses e se poida evacuar 

coa máxima seguridade. 

 
1. A Directora, ou outro membro do Equipo Directivo, encargarase de que sexa avisada 

a empresa de autobuses para que pasen polo centro o antes posible. 

2. O ALUMNADO NON ABANDOARÁ AS AULAS ANTES DA CHEGADA DOS AUTOBUSES. 

3. O profesorado nas aulas recordará ao alumnado as normas de evacuación e as 

prohibicións (non deterse, non empuxarse, non retroceder...)  

4. Unha vez os autobuses se atopen ás portas do centro, actuará ó Equipo de 

Evacuación, sairán en primeiro lugar os alumnos de 1º da ESO e os últimos serán os de 4º. 

5. O alumnado, a medida que cheguen á planta baixa e coordinados polos conserxes e 

o Equipo Directivo, irá saíndo en orde e en fila india ata encher os autobuses. 

6. O equipo directivo e o profesorado que designe a Dirección vixiarán a posible caída 

de obxectos no traxecto que percorran os/as alumnos/as ata as portas dos autobuses. 

 

 


