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1.- Necesidade dun plan de autoprotección.
2.- Simulacros. Obxectivos.
3.- Evacuación.
4.- Puntos de concentración.Sectores de evacuación.
5.-  Medios materiais axuda á evacuación.
6.- Orde evacuación.
7.- Vías de evacuación.

   Planta Baixa
   Sector Novo
   Sector Vello

8.- Orde colocación.
9.- Guías actuación.

   Profesorado na aula.
   Profesorado de garda.
   Alumado

Plan autoprotección. 
Introducción.
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Plan autoprotección. 
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Plan autoprotección
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Plan autoprotección

Orde de evacuación:

De abaixo a arriba: planta baixa --- 1ª ---- 2ª ---- 3ª
De máis próximo a máis afastados dos puntos de saida.

Sair cando o profesor de garda ou bedel da a orde
ou cando xa saiu o grupo que antecede.

Saír en fila de un, pegados á parede do corredor.

Orde de evacuación:

De abaixo a arriba: planta baixa --- 1ª ---- 2ª ---- 3ª
De máis próximo a máis afastados dos puntos de saida.

Sair cando o profesor de garda ou bedel da a orde
ou cando xa saiu o grupo que antecede.

Saír en fila de un, pegados á parede do corredor.
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Plan autoprotección
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Plan autoprotección



 7

Plan autoprotección
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Plan autoprotección
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Plan autoprotección
Profesorado con grupo. Guía de actuación. 
Simulacro ou emerxencia.

1.- Aviso de emerxencia cando o timbre soa 15 segundos e descansa 5. Repítese 2 veces.

2. Ver o plano no lintel da porta. Recordarlle ós alumnos a vía de evacuación, a escaleira, 

porta e localización da súa posición final no  patio que corresponda.

3.- Nomear alumnos para:

Pechar fiestras. Encabezar a fila na evacuación. Axudar a alumnos minusválidos.

4.- Recordarlle as principais normas de actuación: 

Deixar os obxectos na aula, saír cando o indique o profesor, en ringleira de  un, 

5.- Contar ós alumnos. Decatarse se hai algún ausente temporalmente.

6.-Coller o parte da aula.

7.- Dar a orde de saída cando o grupo que antecede saíu da aula. 

Situarse ó final da ringleira. Pechar a porta. Coidar de que haxa unha única ringleira.

 8.- No patio poñer ós alumnos en fila perpendicular á fachada, permitir o cambio de alumnos 

doutros grupos engadidos por estar ausentes temporalmente noutra planta.

9.- Poñerse ó fronte. Recontalos e informar ó Coordinador de planta ou Coordinador Xeral. 

10.- Terminado o simulacro regresar cos alumnos á aula, en orde inverso ó de saída.
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Plan autoprotección

COORDINADOR PARTE NOVA
(Prof. Garda planta 1ª).
1.- Sala de profesores.
2.- Tempo. Anotar hora:________
3.- Parte nova. Esperar aviso 
     planta baixa.
4.- Ordenar evacuación 1ª:

Desd.1
1º Bach. A e seguintes.

5.- Subir e ordenar evacuación 2ª:
6.- Subir e ordenar evacuación 3ª
7.- Tempo: Anotar hora:________
8.- Comprobar evacuación total.
9.- Avisar coord.xeral e ir ó patio

COORDINADOR PARTE NOVA
(Prof. Garda planta 1ª).
1.- Sala de profesores.
2.- Tempo. Anotar hora:________
3.- Parte nova. Esperar aviso 
     planta baixa.
4.- Ordenar evacuación 1ª:

Desd.1
1º Bach. A e seguintes.

5.- Subir e ordenar evacuación 2ª:
6.- Subir e ordenar evacuación 3ª
7.- Tempo: Anotar hora:________
8.- Comprobar evacuación total.
9.- Avisar coord.xeral e ir ó patio

COORDINADOR PARTE VELLA
(Prof. Garda planta 2ª).
1.- Sala de profesores.
2.- Tempo. Anotar hora:________
3.- Ordenar evacuación 1ª:

Lab.CCNN, 2ºESOA e seguintes.
Física e Química.

5.- Subir e ordenar evacuación 2ª.
6.- Tempo: Anotar hora:________
7.- Comprobar evacuación total.
8.- Avisar coord.xeral e ir ó patio

COORDINADOR PARTE VELLA
(Prof. Garda planta 2ª).
1.- Sala de profesores.
2.- Tempo. Anotar hora:________
3.- Ordenar evacuación 1ª:

Lab.CCNN, 2ºESOA e seguintes.
Física e Química.

5.- Subir e ordenar evacuación 2ª.
6.- Tempo: Anotar hora:________
7.- Comprobar evacuación total.
8.- Avisar coord.xeral e ir ó patio

COORDINADOR PLANTA BAIXA
(Prof. Garda planta Baixa).
1.- Sala de profesores.
2.- Tempo. Anotar hora:________
3.- Ordenar evacuación:

Ed. Física
Tecnoloxía
1º ESO E e seguintes.

4.- Avisar planta 1ª parte nova
5.- Tempo: Anotar hora:________
6.- Comprobar evacuación total.
7.- Avisar coord.xeral e ir ó patio

COORDINADOR PLANTA BAIXA
(Prof. Garda planta Baixa).
1.- Sala de profesores.
2.- Tempo. Anotar hora:________
3.- Ordenar evacuación:

Ed. Física
Tecnoloxía
1º ESO E e seguintes.

4.- Avisar planta 1ª parte nova
5.- Tempo: Anotar hora:________
6.- Comprobar evacuación total.
7.- Avisar coord.xeral e ir ó patio
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Plan autoprotección

GUÍA DE ACTUACIÓN EN EMERXENCIA. ALUMNADO.
En emerxencia colectiva ou evacuación total:

1.- Actúa sempre de acordo coas indicacións do  profesor. 
2.- Non recollas os  teus obxectos persoais.

3.- Se estás fóra da aula, no mesmo piso dela, regresa á túa aula. Se estás fóra e en 
distinto piso, intégrate na aula máis próxima. Cando chegues ó patio pide volver ó teu 

grupo.
4.- O profesor nomeará alumnos encargados de pechar as fiestras, encabezar a ringleira 

de saída da clase e axudar a minusválidos.
5.- O tempo que debes esperar antes de saír da aula é para que podas evacuar nas 

mellores condicións.
O grupo sairá da aula cando o profesor o determine. O movemento será en ringleira de 
un, pegados á parede do mesmo lado ca túa aula, deixando libre un corredor central.

6.- Tódolos movementos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sen correr, 
atropelar, nin empurrar ós demais. Non debes deterte xunto ás portas ou volver.

7.-Os grupos permanecerán sempre unidos, sen disgregarse nin adiantar a outros, mesmo 
cando se atopen nos lugares exteriores de concentración

GUÍA DE ACTUACIÓN EN EMERXENCIA. ALUMNADO.
En emerxencia colectiva ou evacuación total:

1.- Actúa sempre de acordo coas indicacións do  profesor. 
2.- Non recollas os  teus obxectos persoais.

3.- Se estás fóra da aula, no mesmo piso dela, regresa á túa aula. Se estás fóra e en 
distinto piso, intégrate na aula máis próxima. Cando chegues ó patio pide volver ó teu 

grupo.
4.- O profesor nomeará alumnos encargados de pechar as fiestras, encabezar a ringleira 

de saída da clase e axudar a minusválidos.
5.- O tempo que debes esperar antes de saír da aula é para que podas evacuar nas 

mellores condicións.
O grupo sairá da aula cando o profesor o determine. O movemento será en ringleira de 
un, pegados á parede do mesmo lado ca túa aula, deixando libre un corredor central.

6.- Tódolos movementos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sen correr, 
atropelar, nin empurrar ós demais. Non debes deterte xunto ás portas ou volver.

7.-Os grupos permanecerán sempre unidos, sen disgregarse nin adiantar a outros, mesmo 
cando se atopen nos lugares exteriores de concentración
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