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A ESTRADA



 

 

PROTOCOLO  DE  EVACUACIÓN  PARA O  ALUMNADO 
 
 

 
- Se está con profesor: 

 
1. Saír ordenadamente da aula 
2. Non levar ningunha pertenza 
3. Dirixirse á saída correspondente polas escaleiras e portas adecuadas 
4. Dirixirse ao punto de encontro: parte baixa dos terreos de deporte, pero dentro  do recinto escolar 
5. Reunirse c@s compañeir@s da aula e o seu profesor no punto de encontro.  
6. Alertar da ausencia de alguén (de ser o caso) 
7. Se é o caso, esperar que volva tocar o timbre “normal” para regresar ás aulas 
 
 
 

- Se non está co profesor: 
 

o – desaloxar pola saída correspondente 

 
Nota: o simulacro de evacuación forma parte do plan de autoprotección que o instituto debe ter actualizado. Para iso é preciso 
que TODAS as persoas do centro se trasladen o máis rápido posible ao punto de encontro. É necesario recordar que para 
“aprobar” o simulacro debemos estar todos no punto de encontro nos minutos acordados. 
 



 

 

 

PROTOCOLO  DE  EVACUACIÓN  PARA  O   PROFESORADO 
 
 

- Se  está con alumnos/as: 
 

o – coñecer e comprobar o número dos/as alumnos/as asistentes 
o – verificar que a vía de evacuación se atopa libre de fume/lume 
o – se a vía non está libre: confinarse na aula coas portas e fiestraspechadas, informar o 112, ó xefe da emerxencia e facerse 

ver polas fiestras 
o – se a vía está libre: facer desaloxar con orde e tranquilidade 
o – non permitir que o alumnado recolla nada 
o – pechar fiestras  
o – apagar luces 
o – saír da aula o último 
o – de haber alumnado con n.e.e. ou con limitación temporal de movemento, este sairá en último lugar acompañado do profesor 
o – saír da aula o último 
o – pechar portas 
o – se non se pode pasar pola saída indicada utilizarase a saída máis  próxima (como está indicado nos plans dados a coñecer) 
o – reunirse co seu grupo de alumnos no punto de encontro 
o – recontar os/as alumnos/as para comprobar que non falta ninguén 
o – se é preciso, dar a voz de alarma sobre a ausencia de alguén 
 

 
- Se non se está con alumnos:  
 

o - desaloxar pola saída indicada 








