
                       
 

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 outros compañeiros/as. 
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, separándote da aula de enfronte 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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