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Capítulo 1. Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade.  

  

1.1  Dirección Postal do emprazamento da actividade. Teléfono e Fax.  

  

Denominación CEIP M. RODRÍGUEZ SINDE 

Dirección postal Rúa Circunvalación s/n 

Localidade A Guarda  Pontevedra 

Teléfonos Dirección: 986611116 

Centralita: 986611116 

Fax  986611116 

Correo electrónico ceip.manuel.sinde@edu.xunta.es  

  

 

1.2  Nome do Xefe de Emerxencias e o de Xefe de Intervención, caso de ser 

distintos. Dirección Postal, Teléfono e Fax.  

 

Xefe de Emerxencias Mª Isabel de la Stma. Trinidad Gómez 

Dirección particular Rúa Subida ao Terroso nº 18 

Localidade A Guarda 36780 

Teléfonos 6161814568 / 986 61 17 53 

 

Xefe de intervención Elsa González Alfonso 

Dirección particular Fontequente 

Localidade A Guarda 

Teléfonos 670 528 388 / 986 61 39 36 

 



Capítulo 2.  Descrición detallada da actividade e do medio físico no que se 

desenvolve.  

  

2.1 Descrición de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do Plan.  

  

Actividade principal Docente 

Educación infantil  
Niveis educativos 

Educación primaria 

 

2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se 

desenvolvan as actividades obxecto do plan.  

 

O establecemento para o que se redacta este Plan de Autoprotección está composto por un 

edificio principal e un pavillón de deportes dentro do mesmo recinto escolar. 

 

2.2.1  Datos do conxunto do Establecemento.  

   

Edificio Uso Superficie Situación Características estructurais 

      A docencia 1784,34 m² Edificio principal Formigón, cuberta de chapa 

metálica. 

      B docencia 1500 m² Pavillón  a 10m do 

edificio principal 

Formigón, cuberta de chapa metálica 

 

 

2.2.2 Sectores de incendio.  

 

Non existen sectores de incendio por planta. Non se ten constancia deles segundo o descrito 

nos planos que existen no Centro. 

 

2.2.3 Superficies de cada planta ou sector.  

 

Sector 1, edificio A  

  

Planta –Zona  Actividade Superficie en m² Ocupación  

Planta inferior Ximnasio  169,32m²/25 6,72 

Planta baixa -Aulas Aulas de educación infantil 153,6 m/55 2,79  

Planta baixa-

oficinas 

Secretaria, dirección, xefatura 

de estudos 

50,42m/3 16,80 

Planta baixa –sala Reunións, gardas etc. 25,47m/16 1,59 



de profesorado 

Planta alta-aulas Aulas de educación primaria 42,18m/22 1,9 

Planta alta-

biblioteca 

Biblioteca 122m/150  

 

 

2.2.4 Vías de evacuación.  

Vías de Evacuación Horizontais(corredores) 

 

Características  Corredor 1  Corredor 2 

Ubicación Planta alta(esquerda) Planta alta(dereita) 

Clasificación  ● Principal   □ Alternativo ● Principal   □ Alternativo 

Lonxitude  50 m. 50 m. 

Anchura vías  2,05m. 2,05 m. 

Alumeado de emerxencia ● SI              □ NO ● SI              □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI              ● NO □ SI              ● NO 

 

Características  Corredor 3  Corredor 4 Corredor5 

Ubicación Planta 

baixa(esquerda) 

Planta 

baixa(dereita) 

Rotonda infantil 

Clasificación  ● Principal   □ 

Alternativo 

●Principal   □ 

Alternativo 

●Principal  

□Alternativo 

Lonxitude 15 m.(pasillo ata porta 

principal) 

33 m.(pasilo e 

vestíbulo) 

12,43 m 

Anchura vías  2,37 m. 2,37 m. 2,14 m 

Alumeado de 

emerxencia 

● SI              □ NO ● SI              □ NO ● SI              □ 

NO 

Alumeado de 

sinalización 

□ SI              ● NO □ SI              ● NO □ SI              ● 

NO 

 

 

Vías de Evacuación Verticais (escaleiras) 

 

Características  Escaleira  1 INTERIOR Escaleira  2 INTERIOR 

Ubicación Planta baixa (esquerda) Planta baixa (dereita) 

Clasificación  □ Principal   ● Alternativo □ Principal   ●Alternativo 

Tipo  ● Cerrada      □Exterior ● Cerrada     □ Exterior 



Lonxitude  4 m. + 2 m 4 m. + 2 m 

Anchura vías  1,54 m. 1,54 m. 

Posee vestíbulos ● SI             □ NO ●  SI            □ NO 

Alumeado de emerxencia ● SI              □ NO ●  SI              □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI              ●  NO □ SI              ●  NO 

 

 

Características  Escaleira  3 EXTERIOR Escaleira  4 EXTERIOR 

Ubicación Planta alta (esquerda) Planta alta (dereita) 

Clasificación  ●Principal   □ Alternativo ●Principal    □ Alternativo 

Tipo  □ Cerrada     ●Exterior □ Cerrada     ●Exterior 

Lonxitude  4,96 m.+ 4,84 m 4,96 m.+ 4,84 m 

Anchura vías   1,50 m.  1,50 m. 

Posee vestíbulos ● SI   (2)           □ NO ●SI (2)              □ NO 

Alumeado de emerxencia □ SI              ● NO □ SI              ● NO 

Alumeado de sinalización □ SI              ● NO □ SI              ● NO 

 

2.3  Clasificación e descrición de usuarios.  

 

Número de alumnos: 146 alumn@s (datos 2011) 

Educación infantil- 48 alumn@s (datos 2011) 

Educación primaria-98 alumn@s (datos 2011) 

Profesorado- 16 profesor@s (datos 2011) 

Persoal de servizos- 1 conserxe (1 semana ao mes) 

                             1 señora da limpeza 

 

2.4 Descrición da contorna urbana, industrial ou natural no que figuren os edificios, 

instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade. 

 

2.4.1  Datos da contorna.  

   

Establecimiento ubicado en 

   ●Entorno urbano 

     □ Polígono industrial 

        Entorno natural: 

              □ Zona de cultivo 

              □ Zona forestal 

 



2.4.2  Usos de edificios lindeiros.  

 

Edificio Ubicación Uso principal Outros datos 

1.  No curruncho noroeste do centro 
Restaurante, 

vivenda unifamiliar 
 

2.  
Diante do centro no lindeiro norte 

(separado por unha rúa peatonal) 

Garaxes 

(fachada traseira) 
 

3.  
Diante do centro no lindero norte 

(separado por unha rúa peatonal) 

Transformador 

eléctrico 
 

4.  
Diante do centro no lindeiro norte 

(separado por unha rúa peatonal) 

Edificios de 

vivendas 

(fachada traseira) 

 

5.  
Ao longo do lindeiro sur, leste e 

oeste, propiedades de monte. 

Árbores de monte: 

principalmente 

eucaliptos 

 

 

2.4.3  Locais potencialmente perigosos da contorna.  

 

local tipo superficie situación 

A 

 

Transformador de 

corriente 

16 m2 Enfrente do recinto escolar 

(separado por unha rúa 

peatonal)  

 

2.5  Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade para a axuda externa.  

  

2.5.1 Accesos.  

 

O establecemento atópase situado na rúa Circunvalación, s/n. Non ten fachadas a outras rúas.  

O acceso principal tanto para peóns como para vehículos son polo camiño, que nun futuro 

próximo se convertirá en Rúa Tui, despois de deixar a Rúa Circunvalación. Non ten accesos 

secundarios. 

 

2.5.2 Ancho das vías.  

 

Indicarase o ancho da calzada e do aceirado de cada unha das vías que circundan o 

establecemento.  

O ancho da calzada da rúa  Circunvalación    é de 12 m.  

O ancho do aceirado é de 1,50 m 



O ancho da calzada da rúa peatonal de acceso o colexio  é de 6 m. non ten aceirado. 

 

2.5.3 Sentidos de circulación.  

 

O sentido de circulación da rúa Circunvalación é de dobre sentido dende a rúa Manuel Álvarez 

ata que se converterse na estrada PO-352. 

Ao actual camiño de acceso ao centro non teñen permitido o acceso os vehículos automóbiles.  

 

2.5.4  Accesibilidade de vehículos pesados.  

 

O acceso para vehículos pesados é extremadamente complicado. De ningún xeito pode 

un destes vehículos acceder ao recinto escolar. Se fose necesario que un vehículo pesado tipo 

guindastre ou camión de carga e descarga, teríao que facer dende o camiño de acceso e 

contando con que non é posible maniobrar para dar a volta. Un vehículo destas características 

só ten esta accesibilidade moi limitada ao exterior do recinto pola súa cara norte. É imposible 

acceder por ningún outro sitio. 

 

Capítulo 3.  Inventario, análise e avaliación de riscos.   

  

3.1 Descrición e localización dos  elementos, instalacións, procesos, etc. que poidan 

dar orixe a unha situación de emerxencia ou incidir de maneira desfavorable no 

desenvolvemento da mesma.  

 

3.1.1  Instalacións propias do edificio.  

 

3.1.1.1 Electricidade.  

     

Fonte de suministro 

 

□ xeneración propia 

● compañía Gas Natural Fenosa 

Potencia xerada ou contratada 19 Kw/h 

Ubicación de cadro xeral Cuarto específico  

Ubicación de cadros de zonas 

 

 

 

 

Planta alta , no corredor 1 

Ximnasio 

Cuarto da calefacción 

Pavillón 

 

  

3.1.1.2 Gas.   NON 



3.1.1.3 Aire acondicionado. NON 

 

3.1.1.4 Calefacción.  

 

Combustible  gasoleo 

Ubicación  Cuarto específico calefacción 

na planta baixa 

  

Sobre o depósito de almacenamento de combustible indicarase:  

   

Tipo de combustible Gasoleo 

Uso  ● calefacción    □   auga quente 

Tanque  □ aéreo             ●enterrado 

Capacidade  8 m3 

Ubicación  Xardín do centro 

 

 

3.1.2 Laboratorios e  Talleres.  NON EXISTEN 

 

3.2 Cuadro de locais de risco especial segundo o C.T.E.  

 

Local Nivel de risco Ubicación 

Biblioteca Medio Planta alta 

Almacén  Medio Planta baixa 

Secetaría Medio Planta baixa 

Cuarto de 

caldeiras 

Medio Planta baixa 

 

 

Capítulo 4.  Inventario e descrición das medidas e medios de autoprotección.  

  

4.1 Inventario e descrición das  medidas e medios, humanos e materiais, que dispón 

o centro para controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de emerxencia 

e facilitar a intervención dos Servizos Externos de Emerxencias.  

  

4.1.1 Medios materiais: Instalacións de Protección.  

 

4.1.1.1 Detección automática.  



 

O DB SI establece que deben contar con esta instalación:  

 

Docente  Si a superficie construida excede de 2.000 m², 

detectores en zonas de risco alto conforme o capítulo 2 

da Sección 1 do DB. 

 Si excede de 5.000 m2, en todo o edificio. 

 

No noso centro contamos con un detector de fume no sotano, no vestíbulo dos vestiarios 

ao lado do ximnasio. 

 

4.1.1.2 Instalación de alarma.  

 

Segundo o Regulamento 1942/93, os sistemas manuais de alarma de incendios están 

constituídos por un conxunto de pulsadores e unha central de control e sinalización 

Debe ter dúas fontes de alimentación. A distancia a percorrer desde calquera punto 

até un pulsador non superará os 25 metros.  

 

 

Cobertura da megafonía NON HAI 

Cobertura da serea Todo o centro 

Cobertura do timbre Todo o centro e patios 

Ubicación dos pulsadores Queda reflexada nos planos do centro  

ANEXO II 

 

 

4.1.1.3 Instalacións fixas de extinción. NON 

 

4.1.1.4 Bocas de Incendio Equipadas.  

   

Numero Tipo 
Lonxitude 

manguera 
Ubicación 

1 45 mm                    15  m. Aula de psicomotricidade 

2 45 mm 15 m. Aula de psicomotricidade 

3 45 mm 15 m. Corredor dereito planta baixa (4) 

4 45 mm 15 m. Corredor esquerdo planta baixa (3) 

5 45 mm 15 m. Corredor esquerdo planta alta (1) 

6 45 mm 15 m. Corredor dereito planta alta (2) 



7 45 mm 15 m. Biblioteca 

8 45 mm 15 m. Entrada Ximnasio 

  

O centro está dotado dunha rede de BIES colocadas estratéxicamente e de acordo cos 

parámetros establecidos no  regulamente 1942/93, de maneira que en ningún caso se supera a 

distancia de 50m entre elas. 

 

4.1.1.5 Extintores. 

 

CLASIFICACIÓN SEGUNDO A CARGA 

Os extintores son todos portátiles. 

 

CLASIFICACIÓN SEGUNDO O AXENTE EXTINTOR  

A carga de todos os extintores é de PO POLIVALENTE (ABC) 

 

CLASIFICACIÓN SEGUNDO A EFICACIA 

 

Número 
Axente 

extintor 
Eficacia Nº de placa Ubicación 

1 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587311 Aula de psicomotricidade 

2 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 243536 Aula de psicomotricidade 

3 PO(ABC) 6 Kg 21 A/89 B 4773244 Rotonda de Edc. Infantil 

4 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587326 Corredordereito planta 

baixa 

5 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587323 Secretaria 

6 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587306 Corredor esquerdo planat 

baixa 

7 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587325 Corredor esquerdo planat 

baixa 

8 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B PLACA 

TAPADA 

Aula de orientación 

9 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587331 Corredor esquerdo planta 

alta 

10 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587327 Corredor esquerdo planta 

alta 

11 PO(ABC) 6 Kg 21 A/89 B 4773242 Corredor esquerdo planta 

alta 

12 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587332 Corredor dereito planta 



alta 

13 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587307 Corredor dereito planta 

alta 

14 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587326 Biblioteca 

15 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587310 Biblioteca 

16 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587322 Vestíbulo vestiarios no 

soto 

17 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 4587313 Ximnasio 

18 PO (ABC) 3 Kg 8 A/34 B 1006471 Ximnasio 

19 PO(ABC) 6 Kg 21 A/89 B 4773168 Entrada ximnasio 

20 PO E GAS  Automático 5319881 Cuarto da calefacción 

 

Están locacizados nas enrtadas e saídas, con fácil visibilidade, e fácil acceso. 

 

4.1.1.6 Iluminación de emerxencia. 

 

Iluminación necesaria para facilitar a visibilidade aos usuarios de maneira que poidan 

abandonar o edificio, evite as situacións de pánico e permita a visión dos sinais indicativos das 

saídas e a situación dos equipos e medios de protección existentes. 

Expresamente establece o seguinte: 

 

Dotación 

Contamos con iluminación de emerxencia nas seguintes zonas: 

-En todo o recinto nos corredores , nas aulas, ximnasio, biblioteca… 

-No percorrido de evacuación 

-Nas escaleiras interiores 

-Nos aseos   

-Nas portas de entradas e saídas 

 

 

Posición e características das luminarias 

Sitúanse todas por encima dos 2 metros  do nivel do chan, con boa visibilidade. 

 

Características da instalación 

A instalación é fixa, está provista de fonte propia de enerxía e entran automáticamente en 

funcionamento ao producirse un fallo na instalación de iluminación normal 

Hai  un número de lámparas fundidas, polo que débese programar una revisión do estado das 
lámparas. 
 



Iluminación dos sinais de seguridade 

Non contamos con signais de seguridade. 

 

4.1.2 Medios humanos do Establecemento. 

Segundo a lexislación vixente, todos os traballadores están obrigados a participar nos planes de 

emerxencia do se centro de traballo( Lei 2/1985 de 21 de xaneiro, sobre Protección Civil) e ao 

cumprimento das medidas de prevención establecidas pola Lei 31/1995, do 8 de novembro de 

Prevención de Riscos Laborais. 

 

4.1.2.1 Xunta de Autoprotección Escolar 

As súas funcións fundamentais son: 

- Programar as actividades necesarias para crear unha política de prevención no 

establecemento. 

- Avaliar e analizar a programación prevista, incluídos os simulacros. 

 

XUNTA DE AUTOPROTECCION NOME E APELIDOS 

DIRECTOR DO CENTRO Mª Isabel de la Stma. Trinidad Gómez 
REPRESENTANTE DOCENTES Luis Alberto Alonso Vicente 
REPRESENTANTE DA ANPA Mª Mercedes Baz Martínez 
REPRESENTANTE DO 
PERSOAL NO DOCENTE 

Mª Tersa Álvarez Cadilla 

 
 

4.1.2.2 Xefe de Emerxencias (X.E.). 

No plan de autoprotección ten as seguintes funcións: 

- Programa de Mantemento das instalacións. 

- Programa de Formación da Brigada. 

- Investigación das emerxencias. 

- Implantación do Plan. 

- Recepción das Alarmas. 

- Declaración do tipo de Emerxencia. 

- Revisión e actualización do plan. 

- Supervisión dos exercicios de evacuación e das prácticas da Brigada. 

- Recepción dos partes de incidencias. 

- Recepción e información a Axudas Exteriores. 

 

 

 
XEFE DE EMERXENCIA 

Mª Isabel de la Stma. Trinidad Gómez 
Ou cargo directivo presente no centro 



 
4.1.2.3 Xefe de Intervención (X.I.). 

É o coordinador dos equipos que interveñen na resolución da emerxencia.  

As súas funcións son: 

- Coordinación dos equipos que interveñen na resolución das emerxencias. 

- Dirección das prácticas de extinción e de primeiros auxilios que realice a Brigada de 

emerxencias. 

- Substitución do Xefe de Emerxencias. 

- Colaboración co Xefe de Emerxencias na formación da Brigada. 

 
XEFE DE INTERVENCIÓN 
Elsa González Alfonso 
SUPLENTE 
Pilar Pérez Campo 
 

 
4.1.2.4 Equipo de Alarma e Evacuación (E.A.E.). 

É o equipo que dá a alarma no seu sector e o evacúa. 

As súas misións son: 

- Dar a alarma na súa zona ou sector. 

- Dirixe o fluxo de evacuación. 

- Comproba que a súa zona está baleira. 

- Controla os evacuados nos Puntos de Reunión. 

 

EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN 

Mª Isabel de la Stma. Trinidad Gómez TODO O CENTRO 
Marcolina Núñez Franco  PLANTA ALTA 
Profesor de garda PLANTA BAIXA 
Luis  Alberto Alonso Vicente SOTO 
Elsa González Alfonso PLANTA BAIXA 

 

 

4.1.2.5 Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.). 

É o equipo que dá atención sanitaria primaria até a chegada de persoal sanitario especializado. 

As súas misións son: 

- Prestar Primeiros Auxilios aos accidentados ata a chegada de Persoal Sanitario 

Especializado. 

- Axudar na Evacuación dos feridos baixo a Dirección do Persoal Sanitario. 

 



EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS 
Luis  Alberto Alonso Vicente 

 

4.1.2.6 Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.). 

É o equipo que actúa contra a emerxencia no primeiro momento tentando resolvela 

 

 

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCION   
Equipo directivo 
Bedel 

 

Capítulo 5. Programa de mantemento de instalacións. 

 

5.1 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de risco, que garante o 

control das mesmas. 

 

O mantemento das instalacións propias realizarase coa periodicidade seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de protección, que 

garante a operatividade das mesmas. 

 

O mantemento das instalacións de Protección realizarase conforme establece a normativa 

vixente, (na actualidade o R.D.1942/1993 e a Orde de 16/04/1998) nas  datas que hai que 

concretar no Plan. 

Á iluminación de emerxencia realizaráselle unha proba de funcionamento cada 6 meses 

 

Mantemento dos extintores 

Cada ano faise unha revisión de extintores, normalmente cámbianse. 

 

Mantemento das BIE 

 

Instalación Periodicidade 

Electricidade ANUAL 

Calefacción ANUAL 

Ascensores MENSUAL 



ESTAS REVISIÓNS NON CONSTA QUE SE FIXERA DESDE A SÚA INSTALACIÓN 

NO ANO 1994. 

Poñerémonos en contacto coa empresa instaladora par levar ca cabo unha 

revisión. 

 

Capítulo 6. Plan de actuación ante emerxencias. 

 

6.1 Identificación e clasificación das emerxencias. 

 

Seguindo os criterios establecidos en plans de Protección Civil, establécense os seguintes tipos 

de emerxencia: 

- Preemerxencia (conato de emerxencia). Calquera emerxencia que  poda resolver o 

persoal do centro, profesores ou conserxe. 

- Emerxencia parcial. Aquela emerxencia que tendo que pedir axuda non requira un 

desaloxo do centro: unha pequena inundación en algunha parte do centro, riscos 

meteorolóxicos ou climaticos donde non se declare unha situación de alerta.. 

- Emerxencia xeral. Aquela emerxencia declarada polos servicios de  Protección Civil, 

Administracción Central e toda aquela emerxencia que xurda na que se teña que pedir 

axuda aos Servicios de Protección Civil ou implique un desaloxo do centro. 

 

6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias. 

 

Débese definir neste apartado as actuacións de cada persoa ou grupo.  

 

a) Detección e Alerta. 

 

No caso de aparecer unha emerxencia avisarase a Mª ISABEL de la STMA. TRINIDAD 

GÓMEZ ou cargo directivo presente . 

Encargada de facer soar a alarma: xefa de emerxencias Mª Isabel de la Stma Trinidad 

Gómez ou cargo directivo presente. 

Suplente Xefa de 1ª intervención Elsa González Alfonso  

A alerta transmitirase facendo soar a sirena, ben tocando no pulsador de alarma ou 

directamente coa chave que a pon en funcionamento. 

 

b) Mecanismos de Alarma. 

 

A alarma transmitirase por medios técnicos: sirena. 

Todos os usuarios do establecemento ante esta orde deben de evacuar a zona ou sector baixo 

as directrices dos Xefes de Alarma e Evacuación 



 

b.1) Identificación da persoa que dará os avisos. 

 

Os avisos ao Equipo de Alarma e Evacuación da situación de alerta serán dados pola Xefa de 

Intervención: Elsa González Alfonso. 

Os avisos ao exterior  por vía telefónica pedindo a axuda necesaria, serán dados pola Xefa de 

Emerxencias, Mª Isabel de la Stma Trinidad Gómez ou cargo directivo que este no centro. 

 

b.2) Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de 

Protección Civil.  

 

O Centro de Coordinación de Emerxencias  vai a ser Secretaria por estar situado nun lugar 

próximo a saida con visibilidade do centro e con liña telefónica co exterior. 

 Ao carón dos teléfonos da Secretaria e Dirección colocarase unha listaxe de teléfonos de 

urxencia aos que se chamará por orde segundo a emerxencia. 

Esta listaxe debe estar en lugar visible e actualizada. 

 

c) Mecanismos de resposta fronte á emerxencia. 

Os medios técnicos de funcionamento automático ante as emerxencias, deberán funcionar 

automaticamente. 

Os usuarios que non pertenzan á Brigada de Emerxencias, seguirán as instrucións que lles 

transmita o Equipo de Alarma e Evacuación. 

O persoal adscrito á Brigada de Emerxencias cumprirá as tarefas asignadas ao Equipo en que 

estean integrados, segundo o tipo de emerxencia. 

 

c) Evacuación e/ou Confinamento. 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

PLAN A esta evacuación está enfocada hacia a parte traseira do centro. 

 

-PLANTA ALTA  

Xefa de Alarma e Evacuación : Marcolina Núñez Franco ou profesor/a que esté 

de garda 

 

-As aulas 21, 23, 25, aula de música e aula 27 evacuarán polo corredor nº 1  

para baixar polas escaleiras exteriores esquerdas. A orde será: os/as 

alumnos/as con algún impedimento físico, aula 21, 23, 25, música e aula 27. 

Unha vez no exterior dirixímonos ao Pavillón donde nos colocaremos 

ordenadamente. 



 

-As aulas 20, 22, 24, usos múltiples e  a aula 26 farán a evacuación polas 

escaleiras exteriores  dereitas, e dirixíndonos ao pavillón. A orde será : os/as 

alumnos/as con algún impedimento físico, aula 26, audiovisuais, 24, 22, e  

aula 20. 

-O/A profesor/ra que se atope nesas aulas será o encargado de contar aos 

alumnos/as, de apagar a luz, cerrar as portas e ventás da aula e sacar aos 

alumnos/as en orde ao corredor, para realizar a baixada polas escaleiras sen 

atropelos e repectando a baixada dos outros cursos. 

-Os/as alumnos/as que se atopen nos aseos no momento de soar a alarma     

deben reunirse o antes posible cos seus compañeiros na aula na que se atopaban. 

A/O  Xefa/e de Alarma  e evacuación de cada zona será a/o encargada/o de revisar 

os aseos por si quedasen alumnos/as, incorporandos  si é posible o seu grupo. 

 

-PLANTA BAIXA 

-Xefa de Alarma e Evacuación .  Elsa  González Alfonso ou profesor/a que está 

de garda. 

-As aulas 11 e 13 desaloxarán polo corredor 3 hacia a porta traseira esquerda, 

irán hacia o pavillón. 

-As aulas 10  e 12 evacuarán polo corredor 4 hacia a porta traseira dereita 

pola que abandonaran o centro dirixíndose ao pavillón. 

-OS/as alumnos/as de infantil que se atopen na sala de psicomotricidade 

realizarán a saída polo corredor correspondente a súa aula. Se os /as 

alumnos/as son de outro curso saíran polo corredor nº 3  para saír pola porta 

traseira dereita.  

-O/A profesor/ra que se atope nesas aulas será o encargado  de contar aos 

alumnos/as, de apagar a luz, cerrar as portas e as ventás da aula e sacar aos 

alumnos/as en orde ao corredor, para realizar a saída. 

 

-XIMNASIO 

-xefe de alarma e evacuación: Alberto Alonso Vicente 

-O alumnado que se atope no ximnasio deberá evacuar pola cancela frontal e 

subir as escaleiras exteriores de entrada ao centro e dirixirse ao pavillón. 

 

SALA DE PROFESORADO E ADMINISTRACIÓN 

 

O profesorado que se atope nestas dependencias no momento de alerta 

deberá atender as indicacións da Xefa de Emerxencias. 

 



 

PLAN B esta evacuación está enfocada hacia a parte dianteira do centro, dependendo 

do foco do siniestro, que nos impida facer o desaloxo  do plan A. 

PLANTA ALTA  

Xefa de Alarma e Evacuación : Marcolina Núñez Franco ou profesor/a que esté 

de garda 

 

-As aulas 21, 23, 25, aula de música e aula 27 evacuarán polo corredor nº 1  

para baixar polas escaleiras interiores esquerdas. A orde será: os/as 

alumnos/as con algún impedimento físico, aula 25, 23, 21  aula de música e 

aula 27. 

Sairemos pola porta principal e dirixímonos ao Pavillón donde nos 

colocaremos ordenadamente. 

 

-As aulas 20, 22, 24, usos múltiples e  a aula 26 farán a evacuación polas 

escaleiras interiores dereitas, e dirixíndonos ao pavillón, saindo pola porta 

principal. A orde será : os/as alumnos/as con algún impedimento físico, aula 

20, 22, 24  26,  e audiovisuais 

-O/A profesor/ra que se atope nesas aulas será o encargado de contar aos 

alumnos/as, de apagar a luz, cerrar as portas e ventás da aula e sacar aos 

alumnos/as en orde ao corredor, para realizar a baixada polas escaleiras sen 

atropelos e repectando a baixada dos outros cursos. 

-Os/as alumnos/as que se atopen nos aseos no momento de soar a alarma          

deben reunirse o antes posible cos seus compañeiros na aula na que se atopaban. 

A/O  Xefa/e de Alarma  e evacuación de cada zona será a/o encargada/o de revisar 

os aseos por si quedasen alumnos/as, axudandoos a unirse  si é posible o seu grupo. 

 

-PLANTA BAIXA 

-Xefa de Alarma e Evacuación .  Elsa  González Alfonso ou profesor/a que está 

de garda. 

-As aulas 11 e 13 desaloxarán polo corredor 3 hacia a porta principal, irán 

hacia o pavillón. 

-As aulas 10  e 12 evacuarán polo rotonda de infantil, incorpóranse ao 

corredor 3 repectando a saída das aulas 11 e 13 para facer a saída pola porta 

principal do centro pola que abandonaran o centro dirixíndose ao pavillón. 

-OS/as alumnos/as de infantil que se atopen na sala de psicomotricidade 

realizarán a saída polo corredor correspondente a súa aula. Se os /as 

alumnos/as son de outro curso saíran polo corredor nº 3  para saír pola porta 

principal e dirixiranse ao pavillón . 



Este Plan B plantexa a evacuación pola misma porta para todo o centro, 

supoñendo que a evacuación polas otras portas e perigosa polo que a orde de 

saída debe ser moi organizada, sairan: 

 1º os alumnos de educación infantil, os/as alumnos/as con algún 

impedimento físico aula 11,13, 12, 10; 

 2º as aulas da planta alta do coredor 1 nesta orde os/as alumnos/as con 

algún impedimento físico 25, 23, 21  aula de música e aula 27. 

3º as aulas do corredor 2 da planta alta na seguinte orde os/as alumnos/as 

con algún impedimento físico, aula 20, 22, 24  26,  e audiovisuais 

-O/A profesor/ra que se atope nesas aulas será o encargado  de contar aos 

alumnos/as, de apagar a luz, cerrar as portas e as ventás da aula e sacar aos 

alumnos/as en orde ao corredor, para realizar a saída. 

 

 

 

En cada aula expoñerase e explicaráselles aos alumnos/as, as instrucións e 

prohibicións durante a evacuación. 

En cada aula colocarase en lugar visible un plano do centro donde quedará 

claramente reflexado o percorrido de evacuación dende ese lugar. 

Os corredores do centro estarán claramente identificados con un número 

 

INSTRUCIÓNS de EVACUACIÓN 

1. Manter a calma. 

2. Comezar a evacuación cando se de o sinal de alarma. 

3. Obedecer instrucións do E. A. E.  

4. Evacuar a zona en orde, sempre as aulas mais próximas as escaleiras no primeiro lugar e as 

plantas inferiores antes cas superiores 

5. Realizar a evacuación en silencio. 

6. Si a vía de evacuación está chea de fume, selar o acceso e esperar as axudas exteriores. 

7. Si cando soa o sinal de evacuación non se está no seu lugar habitual, deberase unir ao 

primeiro grupo que se vexa e dar conta desa circunstancia no punto de reunión. 

 

PROHIBICIÓNS durante a evacuación 

1. Separarse do grupo evacuado. 

2. Deixar ocos nas filas de evacuación. 

3. Levar vultos ou similares. 

4. Correr. 

5. Empuxarse e atropelarse. 

6. Deterse. 



7. Retroceder por algo ou por alguén. 

8. Utilizar os ascensores. 

9. Abandonar os puntos de reunión até nova orde. 

 

NORMAS XERAIS 

1. En xeral, axudarse uns a outros. 

2. Transportar aos impedidos dunha maneira eficaz. 

3. Dirixir e axudar con especial atención aos discapacitados. 

4. Comunicar ao E. A. E. as incidencias observadas na evacuación. 

5. Parar e desconectar as máquinas que se estean utilizando. 

6. Ir arrimados as paredes 

7. Si hai fume  camiñar agachados. 

 

Capítulo 7. Integración do plan de autoprotección noutros de ámbito superior 

 

7.1 Os protocolos de notificación da emerxencia. 

 

Unha vez que o ordene o Xefe de Emerxencias, realizaranse as chamadas aos Servizos de 

Axuda Exterior(Listado de teléfonos). 

Como norma xeral e sempre que se necesite avisar a varios Servizos, é recomendable avisar ao 

teléfono de Emerxencias 1 1 2, xa que, cunha soa chamada, está a avisarse a todos os 

Servizos necesarios. Noutros casos, pódese chamar ao Servizo do que se necesita axuda e, 

posteriormente, ao 1 1 2 por si a emerxencia evoluciona negativamente e é necesaria a 

participación doutras Axudas Exteriores. 

 

7.2 A coordinación entre a dirección do Plan de Autoprotección e a dirección do Plan 

de Protección Civil onde se integre o Plan de Autoprotección. 

 

Os Plans de Autoprotección débense integrar nos Plans de Protección Civil de Ámbito Local. 

Os Servizos de Axuda Exterior dos Municipios son, en principio e dependendo da organización 

de cada Concello, a Policía Local e o Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e 

Salvamentos. 

 

7.3 As formas de colaboración da Organización de Autoprotección cos plans e as 

actuacións do sistema público de Protección Civil. 

 

Solicitaremos a colaboración de Protección Civil , Cruz Vermella.. nos seguintes aspectos: 

- Asesoramento na implantación. 

-Participación nos simulacros para lograr unha coordinación efectiva. 



-Formación e asesoramento en cuanto a utilización dos mecanismos 

-Formación de primeiros auxilios. 

 

Capítulo 8. Implantación do Plan de Autoprotección. 

 

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan 

A Dirección do Centro: Mª Isabel de la Stma. Trinidad Gómez (Lei 31/95, art. 20). 

 

8.2 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de 

Autoprotección. 

Todo o persoal coñecerá o Plan, en liñas xerais. 

Na reunión informativa para todo o persoal do establecemento, darase a coñecer o Plan de 

Autoprotección do establecemento e explicaranse as funcións de cada membro da Brigada de 

Emerxencias. 

A información sobre Plan de Autoprotección 

- 1ª sesión....Reunión de Claustro 4 de outubro de 2011 

- 2ª sesión.. Reunión de Consello Escolar  4 de outubro de 2011 

Para completar a formación dos equipos e  primeiros auxilios e de primeira 

intervención solicitaranse cursos de formación a Cruz Vermella e a Protección 

Civil . 

8.3 Sinalización  

Como complemento á información facilitada, colocaranse carteis sobre: 

  -INSTRUCCIÓNS  DE EVACUACIÓN 

 -PROHIBICIÓNS DE EVACUACIÓN 

 -NORMAS XERAIS 

 -PUNTO DE REUNIÓN 

-PLANOS DE SEÑALIZACIÓN DO PERCORRIDO DE EVACUACIÓN 

 

8.5 Programa de dotación e adecuación de medios materiais e recursos. 

NECESARIAS QUE  

 

Medios Datas de realización 

   Confección de planos de evacuación Xa están feitos 

   Incorporación de medios técnicos   

   Confección de carteis. Xa están feitos 

   Reunións informativas  4 de outubro,11 de outubro 

   Selección do persoal que formará parte da 

Brigada de Emerxencias. 

Claustro do 4 de outubro 

Consello 4 de outubro 



   Formación do persoal seleccionado.  

   Colocación de carteis. Mes de outubro 

   Colocación de planos de evacuación Mes de outubro 

 Colocación de sinais previstos, numerar os 

corredores 

Mes de outubro 

   Realización de simulacros. 1º trimestre 

Colocación de listado de teléfonos ao exterior Mes de outubro 

 

 

Capítulo 9. Mantemento da eficacia e actualización do Plan de Autoprotección.  

 

9.1 Programa de reciclaxe de formación e información. 

Periodicamente alomenos ao principio de cada curso farase unha revisión do Plan . 

Renovarase a Brigada de Emerxencias así como a súa formación. 

 

9.2 Programa de simulacros. 

 

- Realización simulacro. 1º TRIMESTRE DO CURSO 2011/2012 (data concreta 

por determinar) 

 

 

9.3 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que forma parte 

do Plan de Autoprotección. 

Calquera cambio que se produza no centro: cambio de instalacións, de equipo directivo ou 

profesorado, novas tecnoloxías, análise do resultado dos exercicios de simulacro etc dará lugar 

a unha revisión do Plan de Autoprotección 

 

 

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN .  

 
 
1. TELÉFONOS DO PERSOAL DE EMERXENCIAS.  

DIRECTORA: 986611753/616814568 

 
  

 

 



2. TELÉFONOS DE AXUDA EXTERIOR. 

 

 

AXUDAS EXTERNAS DE EMERXENCIAS 

 

TELÉFONO 

 

       
     PARQUE BOMBEIROS 
 

 
080 

     
    PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
986-22.20.02 

    
    POLICÍA LOCAL 
 

 
092 

    
    GARDA CIVIL 
 

 
062 

     
     POLICÍA NACIONAL 
 

 
091 

     
    EMERXENCIAS 
 

 
112 

    
    HOSPITAL CENTRO DE SAÚDE 
 

 
986 614450 

      
     HOSPITAL  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II. Planos                                                                  PLANTA BAIXA 

 

PLANTA ALTA 
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