
 
INDICACIÓNS PARA O SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

A.-FUNCIÓNS DO PROFESORADO DA AULA 

Que facer cando escoitamos a alarma? 

 PRIMEIRO: Manter a calma, comunicarlle ao alumnado que se trata dun 
simulacro e que deberán seguir as vosas instruccións. 

Cara a onde nos dirixiremos? 

Debemos sair de todos os edificios e dirixirnos hacia o punto de encontro que está 
situado na PISTA EXTERIOR. 

Como debemos proceder? 

1.- Pechar fiestras: por qué? Para evitar que se expanda o lume, no caso de incendio. 

2.-Contar o/as alumno/as: teremos que facelo ao saír da aula e no momento que 

cheguemos ao punto de encontro para asegurarnos de que ninguén se quedou atrás. 

3.-Controlar que non leven obxectos persoais e que saian ordenadamente. 

4.- Comprobar que non queda alumnado na aula nin polos corredores. 

5.- Pechar a porta da aula (pola mesma razón que no caso 1). 

6.- Se estades na aula de 1º BAC cando soe o sinal, seredes os/as encargado/as de 

asegurarvos de que non quede ninguén no primeiro andar do edificio 1. Na Planta 
Baixa, esta función corresponderalle ao conserxe. No caso do Edificio 2, a persoa 
responsable será a que se atope na aula de 1º ESO B no momento de soar a alarma. 

B.-ORDE DE SAÍDA 

1.-Ao sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edificio en primeiro lugar os 

ocupantes das plantas baixas, saíndo primeiro  as persoas que ocupen as aulas máis 
próximas á porta exterior.  



 

2.-Simultaneamente, as persoas das plantas superiores dirixiranse ordenadamente 

cara ás escaleiras, pero sen descender ás plantas inferiores ata que os ocupantes 
destas estean no exterior. O desaloxo en cada planta realizarase por grupos, saíndo 
en primeiro lugar as aulas máis próximas ás escaleiras. 

C.- QUE NON SE DEBE FACER? 

NON SE USARÁ O  ASCENSOR  DURANTE A EVACUACIÓN 

D.- RECOMENDACIÓNS PARA O ALUMNADO 

Que fago cando soe a alarma? 

 O MÁIS IMPORTANTE é manter a calma e seguir o que me indique o 
profesor/a. 

1.-Non recollerei os obxectos persoais, co fin de evitar obstáculos e demoras.  

2.-Se me atopo nos aseos cando soe a alarma, deberei incorporarme con toda 

rapidez ao meu grupo.  

3.-Todos os movementos deberán realizarse rápido, pero sen correr, sen 

atropelar, nin empurrar aos demais. 

4.-Ninguén deberá deterse xunto ás portas de saída.  

5.-No caso de que nas vías de evacuación exista algún obstáculo que durante o 

exercicio dificulte a saída, deberemos apartalo, se fose posible, de forma que non 
provoque caídas das persoas ou deterioración do obxecto.  

6.-En ningún caso volverei atrás co pretexto de buscar a irmá/ns, amigos/as 

ou obxectos persoais, etc.  

7.-No meu grupo permaneceremos sempre unidos/a sen adiantar a outro/as, 

mesmo cando xa esteamos fóra, con obxecto de facilitar ao profesorado o noso 
control. 

8.- SEMPRE BAIXAREMOS AS ESCALEIRAS  PEGADO/AS Á PAREDE. 


