
 

DEPARTAMENTO DE CALIDADE 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 

Normas xerais ante unha emerxencia 

 Cando soe a alarma, sigue as instrucións do docente. 
 Manter a calma e non gritar. 
 Se notas a falta dalgún compañeiro avisa ao docente. Se estás fóra 

da aula, únete rapidamente ao grupo de evacuación. 
 En xeral, axudarse uns aos outros. 
 Non entreterse con obxectos persoais, pois isto pode supor unha 

perda de tempo importante. 
 Nunca volvas atrás por ningunha razón, agás que o indique o 

docente.  
 Transportar os impedidos dun xeito eficaz. 
 Dirixir e axudar con especial atención aos discapacitados. 
 Circula polos corredores e escaleiras sen correr, sen empuxar e 

pegado á parede sen te separares do grupo. 
 Se se encontra nunha nube de fume, saia agachado ou pegado ao 

chan. 
 Sae ao exterior, non te deteñas xunto ás portas de saída, déixaas 

libres. 
 Ir ao punto de encontro (aparcadoiro diante da escola) a fin de 

realizar a contaxe e comprobar se falta algunha persoa. 
 Comunicar ao Equipo de Evacuación e  Alarma as incidencias 

observadas na evacuación. 
 Comunicar o suceso ao Xefe de Emerxencias do modo mais rápido. 
 Quedar no punto de encontro, xunto ao teu grupo, ata que o diga o 

docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE CALIDADE 
 

ACTUACIÓN DA BRIGADA DE EMERXENCIA EN 
CASO DE EVACUACIÓN 

 
 

XEFE DE EMERXENCIA 1. Recibir as alarmas e emerxencias. 
2. Declarar o tipo de emerxencia. 
3. Establecer o Centro de Control. 
4. Recibir os partes de incidencias. 
5. Recibir e informar ás Axudas Exteriores 

requiridas. 

Director do Centro 

SUPLENTE 

Subdirector do centro ou o cargo directivo no 
centro 
 

XEFE DE INTERVENCIÓN E CONTROL 1. Acudir ao lugar de emerxencia. 
2. Coordinar os equipos que interveñen na 

resolución da emerxencia. 
Administración  
SUPLENTE 
Conserxería 
 
Os compoñentes do equipo de primeira intervención serán aqueles que se atopen 
nas seguintes aulas: 

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN 1. Colaborar no control da emerxencia cos 
medios das zonas lindeiras 

2. Localizar a outro compañeiro do equipo e 
xuntos, proceder ao control de emerxencia. 

3. Comprobar que a súa zona está baleira. 
4. Pechar todas as portas e xanelas da súa zona. 
5. Colaborar coas Axudas Exteriores. 

P14 – Biblioteca 

t1 – t5 

Dptos. 4 ou 3 – Xefaturas de Estudos 

P10 – P11 

 
Os compoñentes do equipo de primeiros auxilios serán aqueles que se atopen nas 
seguintes aulas: 

EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS 1. Prestar primeiros auxilios aos feridos 
2. Axudar na evacuación dos feridos. P9 

t3 
Dptos 2 e 1, e S2 
 
Os compoñentes do equipo de alarma e evacuación serán aqueles que se atopen nas 
seguintes aulas: 

EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN 1. Dar a alarme no seu sector. 
2. Dirixir o fluxo de evacuación cara ás saídas. 
3. Axudar aos ocupantes da súa zona. 
4. Axudar a evacuación das persoas impedidas. 
5. Comprobar que a súa zona está baleira 

(últimos en saír). 
6. Controlar os evacuados no punto de encontro 

P17 

t4 – t13 

S3 – Conserxería 

P1 – P7 

Vestiario 
 


