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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 SERRA VINCIOS 

Dirección postal A SERRA S/N - VINCIOS 

Localidade GONDOMAR (PONTEVEDRA) 

Teléfonos 
Dirección: 886 120 043 

Centralita: 886 120 042 

Correo electrónico ceip.serra.vincios@edu.xunta.es 

Páxina WEB http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipserravincios/ 

  

 

1.2  Nome do Xefe de Emerxencias e o de Xefe de Intervención. Dirección Postal, Teléfono e Fax.  

 

Xefe de Emerxencias DIRECTOR/A: MIGUEL D. GONZÁLEZ BARREIRA 

Dirección particular A SERRA S/N - VINCIOS 

Localidade GONDOMAR (PONTEVEDRA) 

Teléfonos 886 120 043 

 

Xefe de intervención CONSERXE: MIGUEL SAÚL SANMARTÍN BARREIRO 

Dirección particular A SERRA S/N - VINCIOS 

Localidade GONDOMAR (PONTEVEDRA) 

Teléfonos 886 120 044 

 

 

 

 

6 
 



Plan de Autoprotección           

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 

Niveis educativos EDUCACIÓN INFANTIL 

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 de 3 plantas, de forma rectangular, e un patio cuberto unido a este con acceso desde a 

planta baixa, formando parte do mesmo edificio. 

 

2.2.1  Datos do conxunto do Establecemento.  

• Edificio principal: consta de 3 plantas (planta baixa, 1ª planta e 2ª planta), de forma 

rectangular e cun patio interior axardinado no centro. Están todas as aulas do centro. 

• Patio cuberto: anexo ao edificio principal. Zona de entradas e saídas do alumnado. Lugar para 

as clases de educación física e lugar de recreo en días de choiva. 

 

Edificio Uso Superficie Situación Características 
estructurais 

A Docencia 3.075,8m² 

- Edificio 

principal. 

- Anexo 

Patio 

cuberto 

-Formigón e cuberta 

de tellas. 

- Formigón e cuberta 

de chapa metálica 
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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.  

 

Edificio A: 

 

 Planta Zona Actividade Sup. En m² Ocupación 

PLANTA 
BAIXA 

Comedor Comedor Escolar 45,5 50 
Almacén Almacén Psicomotricidade 7,5 2 

Sala Sala de Caldeiras 10 2 
Entrada Entrada Alumnado 94,5 200 
Vestiario Vestiario 1 Educación Física 11,25 10 
Vestiario Vestiario 2 Educación Física 9 3 
Vestiario Vestiario 3 Educación Física 11,25 10 

Patio Cuberto 
Entradas e saídas alumnado / Educación 
física / Espazo de recreo de E.P. en días 

de chuvia 
512 200 

Vivenda 
Conserxe 

Almacén Ferramentas Conserxería e 
Antiga Vivenda do Conserxe 63 1 

Depósitos 
Gasóleo Depósitos Gasóleo 35 1 

Aseo Aseo Profesorado 2,5 1 
Corredor Corredor Cuarto Coidadora 6 1 

Cuarto Cuarto Coidadora 18 1 
Almacén Almacén do Papel 5 1 

Local Local da ANPA 31,5 10 

Oficinas Secretaria, dirección e  xefatura de 
estudos 63 3 

Departamento de 
Orientación 

Reunións, entrevistas alumnado e 
familias 31,5 1 

Aula Usos 
Múltiples 

Festivais, actividades varias, aula de 
psicomotricidade E.I. e espazo de recreo 

E.I. en días de chuvia 
126 200 

Xardín Xardín do Patio Interior 64 0 
Aseo Aseo Alumnos 16 4 
Aseo Aseo Alumnas 14,5 4 

Cuarto Limpeza Limpeza 1,5 1 
Oco Escaleiras Escaleiras 1 - Planta Baixa 16 - 
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Oco Escaleiras Escaleiras 2 - Planta Baixa 16 - 
Corredor Corredor 1 - Planta Baixa 72,575 - 
Corredor Corredor 2 - Planta Baixa 72,575 - 
Entrada Entrada profesorado 76,95 18 

TOTAL PLANTA BAIXA 1.432,6m2  

1ª 
PLANTA 

Taller Cociña Cociña 63 25 
Aula Relixión Relixión (desdobre) 28 15 

Biblioteca Biblioteca 98 25 
Aula E.I. Aula de 4º E. Infantil 126 25 
Aula E.I. Aula de 5º E. Infantil 63 25 
Aula E.I. Aula de 6º E. Infantil 63 25 
Aula P.T. Pedagoxía Terapéutica 42 5 
Aula A.L. Audición e Linguaxe 21 3 
Sala de 

profesorado Reunións profesorado e gardas 63 18 

Aula E.P. Aula de 1º E. Primaria 63 25 
Aseo Aseo Profesorado 3 1 
Aseo Aseo Alumnos 13 4 
Aseo Aseo Alumnas 14,5 4 

Cuarto Limpeza Limpeza 1,5 1 
Oco Escaleiras Escaleiras 1 - 1ª Planta 16 - 
Oco Escaleiras Escaleiras 2 - 1ª Planta 16 - 

Corredor Corredor 1 – 1ª Planta 63,8  
Corredor Corredor 2 – 1ª Planta 63,8 - 

TOTAL 1ª PLANTA 821,6m2  

2ª 
PLANTA 

Aula de Música Música 63 25 
Aula de 

Audiovisuais Audiovisuais: proxeccións, charlas, … 63 50 

Aula de 
Informática Informática 63 25 

Aula E.P. Aula de 2º E. Primaria 63 25 
Aula E.P. Aula de 3º E. Primaria 63 25 
Aula E.P. Aula de 4º E. Primaria 63 25 
Aula E.P. Aula de 5º E. Primaria 63 25 
Aula E.P. Aula de 6º E. Primaria 63 25 

Aula de Inglés Inglés 63 25 
Taller de Plástica Plástica 63 25 

Aseo Aseo Profesorado 3 1 
Aseo Aseo Alumnos 13 4 
Aseo Aseo Alumnas 14,5 4 

Cuarto Limpeza Limpeza 1,5 1 
Oco Escaleiras Escaleiras 1 - 2ª Planta 16 - 
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Oco Escaleiras Escaleiras 2 - 2ª Planta 16 - 
Corredor Corredor 1 – 2ª Planta 63,8  
Corredor Corredor 2 – 2ª Planta 63,8 - 

TOTAL 2ª PLANTA 821,6m2  

TOTAL EDIFICIO 3.075,8 m² p. 

 

 

 

2.2.4 Vías de evacuación.      

Vías de Evacuación Horizontais         

Corredores: 

Características 

Corredores 

Planta Baixa 

Corredores 

1ª planta 

Corredores 

2ª planta 

1 2 1 2 1 2 

Emprazamento 
Planta baixa 

(rectangular) 

1ª Planta 

(rectangular) 

2ª Planta 

(rectangular) 

Clasificación 
X Principal 

□ Alternativo 

X Principal 

□ Alternativo 

X Principal 

□ Alternativo 

Lonxitude 58m. 58m. 58m. 58m. 58m. 58m. 

Anchura vías 2,2m. 2,2m. 2,2m. 2,2m. 2,2m. 2,2m. 

Alumeado de emerxencia X SI            □ NON X SI         □ NON X SI         □ NON 

Alumeado de sinalización □ SI            X NON □ SI         X NON □ SI         X NON 

 

Portas de saída: 

• Ancho útil que presentan: 1,80 m. 

• Alto útil que presentan: 2,10 m. 

• Sentido de xiro ou de apertura da porta: portas de evacuación con barra antipánico. 
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Vías de Evacuación Verticais   

 

Características 
Escaleiras  1  

Planta Baixa 

Escaleiras  2  

Planta Baixa 

Emprazamento Planta baixa (dereita) Planta baixa (esquerda) 

Clasificación 
X Principal    

□ Alternativo 

X Principal    

□ Alternativo 

Tipo 
X Cerrada      

□ Exterior 

X Cerrada     

□ Exterior 

Lonxitude 9m. 9m. 

Anchura vías 1,40m. 1,40m. 

Posúe vestíbulos X SI (2)              □ NON X SI (2)              □ NON 

Alumeado de emerxencia X SI                    □ NON X SI                    □ NON 

Alumeado de sinalización □ SI                    X NON □ SI                    X NON 

 

Características 
Escaleiras  1 

1ª Planta 

Escaleiras  2  

1ª Planta 

Emprazamento 1ª Planta (dereita) 1ª Planta (esquerda) 

Clasificación 
X Principal    

□ Alternativo 

X Principal    

□ Alternativo 

Tipo 
X Cerrada      

□ Exterior 

X Cerrada     

□ Exterior 

Lonxitude 9m. 9m. 

Anchura vías 1,40m. 1,40m. 

Posúe vestíbulos X SI (2)              □ NO X SI (2)              □ NO 

Alumeado de emerxencia X SI                    □ NO X SI                    □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI                     X NO □ SI                    X NO 
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Características 
Escaleiras  1 

2ª Planta 

Escaleiras  2 

2ª Planta 

Emprazamento 2ª Planta (dereita) 2ª Planta (esquerda) 

Clasificación 
X Principal    

□ Alternativo 

X Principal    

□ Alternativo 

Tipo 
X Cerrada      

□ Exterior 

X Cerrada     

□ Exterior 

Lonxitude 9m. 9m. 

Anchura vías 1,40m. 1,40m. 

Posúe vestíbulos X SI (2)              □ NO X SI (2)              □ NO 

Alumeado de emerxencia X SI                    □ NO X SI                   □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI                    X NO □ SI                    X NO 

 

2.3  Clasificación e descrición de usuarios.  

 

USUARIOS (datos 2017) Nº Horario (L-V) 

Nº alumnos/as 167 

9h - 14h Educación infantil 53 

Educación primaria 114 

Profesorado 18 
9h - 14h e martes 

16h – 18,30h 

Persoal de servizos 

Coidadora 

ANEAE 
1 9h - 14h 

Conserxe 1 

8,30h – 14h. e 

martes e xoves  

16h – 18,30h 

Limpeza 2 14,30h – 21h 
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Comedor 2 14,30h – 16,30h 

Aula Matinal 1 7,30h – 9h 

 

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.  

Establecemento emprazado en 

     □ Entorno urbano 

     □ Polígono industrial 

     X Entorno natural: 

              X Zona de cultivo 

              X Zona forestal 

 

2.4.2  Usos de edificios lindeiros.  

 

Edificio Emprazamento Uso principal Outros datos 

1 

 
Ao norte e nordeste do centro 

Campos 

particulares e 

vivendas 

unifamiliares 

 

2 

 
Ao sur do centro 

Campos 

particulares 
 

3 

 
Ao leste do centro 

Vivendas 

unifamiliares e 

Monte Comunal 

Arbores de monte: 

principalmente 

eucaliptos e 

carballos 

4 

 
Ao oeste do centro 

Campos 

particulares e 

vivendas 

unifamiliares 
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2.4.3  Locais potencialmente perigosos da contorna.  

Non existen locais potencialmente perigosos na contorna.  

 

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

2.5.1 Accesos.  

O establecemento atópase situado no Barrio A Serra, s/n. Non ten fachadas a outras rúas. 

O acceso principal tanto para peóns como para vehículos son pola estrada de Santa Lucía. Non ten 

accesos secundarios. Esta estrada conflúe coa PO331 Gondomar-Porriño-Vincios situada a 450 m do 

centro. 

No interior do recinto escolar existe unha senda peonil con barreira vexetal para separar a entrada de 

vehículos do persoal do centro coa entrada dos peóns. 

 

2.5.2 Ancho das vías.  

O ancho da calzada da estrada de Santa Lucía é de 4 m. e non dispón de aceirado. 

O ancho da senda peonil no interior do recinto é de 1 m de ancho por 80 m de largo. Non dispón de 

aceirado pero está separada por bloques de formigón e plantas. Remata nun paso de cebra para 

acceder ao aceirado lateral do edificio. 

 

2.5.3 Sentidos de circulación.  

O sentido de circulación da estrada de Santa Lucía é de dobre sentido desde a estrada de Rocha e 

Guisande cara á estrada PO331 Gondomar-Porriño-Vincios 

 

2.5.4  Accesibilidade de vehículos pesados.  

Para o acceso dos vehículos pesados, o establecemento:  

 

TEN accesibilidade limitada porque o ancho da calzada da estrada de Santa Lucía é de 4 m. 

A pesar de ter accesibilidade, un vehículo pesado podería ter DIFICULTADES de XIRO en todo o tramo 

descrito. Pode xirar e manobrar dentro do recinto escolar. Por esta estrada circulan os 2 autobuses 

escolares que entran no interior do recinto escolar para transportar ao alumnado, poder xirar e dar a 

volta. Tamén acceden camións de repartición de mercadorías. 
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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.  

Facer unha descrición rigorosa axudará de maneira decisiva tanto na avaliación do risco como durante 

a Emerxencia.  

Débense estudar as instalacións propias do edificio porque, en principio, son as que poden orixinar 

unha emerxencia. Si estas instalacións teñen todas as medidas de protección propia de cada  

instalación e si se fai un bo mantemento, diminuiranse ou eliminarán unha gran parte das 

emerxencias producidas por elas. 

 

3.1.1.1 Electricidade.  

A instalación eléctrica debe cumprir o  Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e normas 

complementarias que o desenvolven.  

Débense especificar os seguintes datos: 

 

Fonte de subministro 

 

□ Xeración propia 

X Compañía Gas Natural Fenosa 

Potencia xerada ou contratada 19 Kw/h 

Emprazamento do cadro xeral Corredor 2 - Planta Baixa 

Emprazamento dos cadros de zonas 

Corredor 2 - 1ª Planta 

Corredor 2 - 2ª Planta 

Aula de Relixión 

Vivenda do Conserxe 

Patio Cuberto 

 

3.1.1.2 Gas. NON 
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3.1.1.3 Aire acondicionado. NON 

 

3.1.1.4 Calefacción. 

As características da caldeira que convén apuntar son:   

 

Combustible Gasóleo 

Emprazamento 

Cuarto específico calefacción na 

planta baixa, dentro do patio 

cuberto. 

 

Sobre o depósito de almacenamento de combustible indicarase:   

 

Tipo de combustible Gasóleo 

Uso  X calefacción    X   auga quente 

Tanque  X de superficie       □  enterrado 

Capacidade  3m3 

Emprazamento 

Na planta baixa, na vivenda do 

conserxe que linda co patio 

cuberto e ten unha porta de 

acceso ao exterior. 

 

3.1.2 Laboratorios e Talleres. 

 

Local Emprazamento Risco 

Taller de cociña 1ª planta Forno e cociña de 
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vitrocerámica. Termo de 

auga quente eléctrico. 

Risco de incendio 

Taller de 

Plástica 
2ª Planta Non 

 

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

 

Local Nivel de risco Emprazamento 

Biblioteca Medio 1ª Planta 

Almacén Papel  Baixo Planta Baixa 

Secretaría Medio Planta Baixa 

Sala de 

Caldeiras 
Medio Planta baixa 

Depósitos de 

Gasóleo 
Medio Planta Baixa 

Comedor 

Escolar 
Medio Planta Baixa 
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CAPÍTULO 4. INVENTARIO E DESCRICIÓN DAS MEDIDAS E MEDIOS DE EMERXENCIA.  
  

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:  

 

Uso previsto do edificio ou condiciones establecemento 

Docente  

Si a superficie construída excede de 2.000 m², 

detectores en zonas de risco alto conforme ao 

capítulo 2 da Sección 1 de este DB. Si excede de 

5.000 m2, en todo o edificio. 

 

O noso centro NON dispón de detectores de incendio. Contamos cun extintor automático colgado do 

teito que se activa cando detecta subida de temperatura, situado na sala da caldeira, na planta baixa. 

 
 

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 poxadores e unha central de control e sinalización 

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

non superará os 25 metros.  

 

O DB SI establece que deben contar con esta instalación os establecementos e zonas destinadas aos 

usos seguintes: 
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Uso previsto do edificio ou condicións do establecemento 

Docente      Si a superficie construída excede de 1.000 m². 

 

 

Cobertura da megafonía NON DISPOÑEMOS 

Cobertura da serea 

Todo o centro. Hai certas aulas como 

Música e Educación Física que debido ao 

ruído non están cubertas pola serea. 

Existe notificación ao Concello para que 

cubran ditas zonas. 

 

Cobertura do timbre 
Patio cuberto e patios exteriores 

 

Emprazamento dos poxadores 
Queda reflectida nos planos do centro 

ANEXO III 

 

 

4.1.1.3 Instalacións fixas de extinción. NON 

 

4.1.1.4 Bocas de Incendio Equipadas. NON 

 

4.1.1.5 Extintores.  

CLASIFICACIÓN SEGUNDO A CARGA 

Os extintores son todos portátiles e manuais. 

 

CLASIFICACIÓN SEGUNDO O AXENTE EXTINTOR 

A carga de todos os extintores é de PO POLIVALENTE (ABC). 
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CLASIFICACIÓN SEGUNDO A EFICACIA    

 

Número Axente 
extintor Eficacia Nº de placa Emprazamento Planta 

1 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670937 Entrada Profesorado 

PLANTA 

BAIXA 

2 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670952 
Corredor – Departamento 

Orientación 

3 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670960 Corredor - Comedor 

4 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670936 Comedor Escolar 

5 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670934 
Corredor - Vivenda 

Conserxe 

6 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670957 
Corredor - Escaleiras 

Esquerda 

7 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670938 Sala Caldeira 

8 PO (ABC) 6Kg Automático AT0005731 Sala Caldeira 

9 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670933 Corredor - Relixión 

1ª 

PLANTA 
10 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670951 Corredor - Escaleiras 

Dereita 

11 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670935 Corredor - Escaleiras 
Esquerda 

12 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670953 Corredor - Escaleiras 
Esquerda 2ª 

PLANTA 13 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670958 Corredor - Fronte Escaleiras 
Dereita  

14 PO (ABC) 6Kg 27A – 183B 670959 Corredor - Informática  

 

 

4.1.1.6 Iluminación de emerxencia. 

Dotación    

Contamos con iluminación de emerxencia nas seguintes zonas: 
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-Nas escaleiras interiores dereitas e esquerdas, nos corredores e en algunhas aulas. Están sinalizadas 

no plano do anexo III. Moitas lámpadas non funcionan e o Concello debería cambialas ou revisar o seu 

estado con frecuencia. 

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 lámpadas fundidas, polo que débese programar una revisión do seu estado como 

xa dixemos anteriormente. 

Iluminación dos sinais de seguridade 

Non contamos con sinais de seguridade. 

 

4.1.2 Medios humanos do Establecemento. 

As persoas que participan na emerxencia constitúen a Brigada de Emerxencias e está formada por: 

- Xunta de emerxencia escolar 

- X. E., Xefe de Emerxencias. 

- X. I., Xefe de Intervención. 

- E. A. E., Equipo de Alarma e Evacuación. 

- E. P. A., Equipo de Primeiros Auxilios. 

- E. P.I., Equipo de Primeira Intervención. 

 

4.1.2.1 Xunta de Emerxencia Escolar 

Está composto por: 

- A Dirección. 

- Representantes dos distintos colectivos que compoñen o Consello 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. 
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XUNTA DE EMERXENCIA ESCOLAR (ANO 2017) NOME E APELIDOS 
DIRECTOR DO CENTRO Miguel D. González Barreira 
REPRESENTANTE DOCENTES Ana Pérez Rodríguez 
REPRESENTANTE DA ANPA Jennifer Penedo Carrizo 
REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE Miguel Saúl Sanmartín Barreiro 
REPRESENTANTE DO ALUMNADO - 
 

4.1.2.2 Xefe de Emerxencias (X.E.). 

É a persoa encargada pola Dirección para resolver as emerxencias. 

No plan de emerxencia 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 (X.E.) 
Miguel D. González Barreira (Director) 
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. 
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XEFE DE INTERVENCIÓN (X.I.) 
Conserxe 
SUPLENTE  
Xefe/a de Estudos 

 

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 (E.A.E.) 
Conserxe (Todo o centro) 
Director/a (Planta Baixa) 
Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica (1ª Planta) 
Titor/a de 6ºEP (2ª Planta) 

 

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. 

O Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.), no noso centro, estará formado por: 

 

 

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS (E.P.A.) 

Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica (Xefe/a) 
Profesores/as de garda 
Profesor/a de Audición e Linguaxe 
Orientador/a 
Coidador/a 
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4.1.2.6 Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.). 

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

Realizarase un cuadrante que recolla ao persoal adscrito a Brigada de Emerxencias 

 

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 

Equipo Directivo (Director - Xefa de Estudos - Secretaria) 
Conserxe 
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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 conforme establece a normativa vixente nas datas 

que hai que establecer no Plan. 

 

Todas as instalacións teñen unha regulamentación específica e no Plan hai que establecer o control 

do mantemento das instalacións e, ademais, deixar constancia documental das revisións que se 

efectúen 

 

Hai que revisar e manter: 

 

- a instalación eléctrica 

- todas as instalacións de gas.  

- a instalación de aire acondicionado, tanto dos condutos como da maquinaria e, si a tivese, 

a compartimentación da instalación e o sistema de comportas que puidese ter, o sistema 

de gases, etc. 

- a instalación de calefacción incluíndo a caldeira, o combustible da mesma, as conducións, 

etc. 

- o sistema de comunicacións que se teña implantado no establecemento, aparellos, 

equipos, bases, etc. 

- os equipos de elevación con todos os seus compoñentes. 

 

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. 

A Iluminación de emerxencia e a Sinalización considéranse tamén como instalacións de protección e 

deberán revisarse nuns períodos prudentes que se consideran cada seis meses 

Á iluminación de emerxencia realizaráselle unha proba de funcionamento. 
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A sinalización comprobarase que está visible e que sinala o que ten que sinalar, xa que se puideron 

cambiar determinados aspectos da instalación durante eses meses e non se modificou o sinal. 

 

Mantemento dos extintores 

1. Operacións a realizar polo persoal dunha empresa mantedora autorizada, ou ben, polo persoal 

do usuario ou titular da instalación: 

a) Cada tres meses: 

1. Comprobación da accesibilidade, sinalización, bo estado aparente de 

observación. 

2. Inspección ocular de seguros, precintos, inscricións etc. 

3. Comprobación do peso e presión no seu caso. 

4. Inspección ocular do estado externo das partes mecánicas. 

 

2. Operacións a realizar polo persoal especializado do fabricante ou instalador do equipo ou 

sistema ou polo persoal da empresa mantedora autorizada: 

a) Cada ano: 

1. Comprobación do peso e presión no seu caso. 

2. No caso de extintores de po con botello de gas de impulsión comprobarase o bo 

estado do axente extintor e o peso e aspecto externo do botello. 

3. Inspección ocular do estado das partes mecánicas. 

 

b) Cada cinco anos: 

1. A partir da data de timbrado do extintor (e por tres veces) procederase ao 

retimbrado do mesmo de acordo coa ITC MIE  AP5 do Regulamento de aparellos 

a presión sobre extintores de incendios.  

 

Mantemento das BIE´s 

1.  Operacións a realizar polo persoal dunha empresa mantedora autorizada, ou ben, polo persoal 

do usuario ou titular da instalación: 

a) Cada tres meses: 

1. Comprobación da boa accesibilidade e sinalización dos equipos. 
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2. Comprobación por inspección de todos os compoñentes, procedendo a 

desenrolar a mangueira en toda a súa extensión e accionamiento da boquilla 

caso de ser de varias posicións. 

3. Comprobación, por lectura do manómetro, da presión de servizo. 

4. Limpeza do conxunto e engraxe de peches e bisagras en portas do armario. 

2.  Operacións a realizar polo persoal especializado do fabricante ou instalador do equipo ou 

sistema ou polo persoal da empresa mantedora autorizada: 

a) Cada ano: 

1. Desmonte da mangueira e ensaio desta en lugar adecuado. 

2. Comprobación do correcto funcionamento da boquilla nas súas distintas 

posicións e do sistema de peche. 

3. Comprobación da estanquidade dos racores e mangueira e estado das xuntas. 

4. Comprobación da indicación do manómetro con outro de referencia (patrón) 

axustado no racor de conexión da mangueira. 

 

b) Cada 5 anos: 

1. A mangueira debe ser sometida a unha presión de proba de 15 kg/cm2. 
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DOCUMENTO III: PLAN DE ACTUACIÓN 
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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: 

− NIVEL 1: Preemerxencia (Conato de Emerxencia): calquera emerxencia que poda resolver o 

persoal do centro, profesores ou conserxe de forma rápida e sinxela e non proceda a ningunha 

evacuación. Exemplos de conato de emerxencia poden ser o incendio dunha papeleira, o 

provocado por un curtocircuíto. Calquera situación que non fose resolta no grao de conato, 

terá como resultado a evacuación das persoas implicadas, a fin de garantir a súa integridade 

física. 

Débese ter en conta a posibilidade de que se produza unha falsa alarma, provocada por un 

erro na detección da emerxencia. 

− NIVEL 2: 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 climáticos onde non se declare unha situación de alerta. O seus efectos 

limítanse a unha planta ou dependencia do centro e non afectan aos colindantes. 

Habitualmente sole implicar a evacuación da planta sinistrada ou das dependencias afectadas. 

− NIVEL 3: Emerxencia Xeral: aquela emerxencia declarada polos servizos de Protección Civil, 

Administración Central e toda aquela emerxencia que xurda na que se teña que pedir axuda 

aos Servizos de Protección Civil ou implique un desaloxo do centro, xa que os medios do 

centro non son suficientes. A Emerxencia Xeral comportará a evacuación de todas as persoas 

que ocupan o centro nese momento, sendo os membros dos Equipos de Emerxencias os 

últimos en abandonar o edificio unha vez realizadas as accións de verificación da evacuación. 

Unha vez fora do Edificio haberá que esperar no PUNTO DE REUNIÓN previsto. 

 

En función do tipo de risco, atopamos os seguintes tipos de emerxencias:  

 

 

EMERXENCIAS PROPIAS DA ACTIVIDADE DO CEIP SERRA VINCIOS 

Incendio 
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Explosión 
Accidente individual 

Fallo no subministro eléctrico 
 

 

RISCOS EN PLANS DE PROTECCIÓN CIVIL E ACTIVIDADES PRÓXIMAS 

Riscos naturais Riscos meteorolóxicos ou climáticos 

Riscos antrópicos 
Risco de incendio dentro do edificio 
Risco de incendio forestal 

  

1. Riscos Naturais.  

 

  Risco de inundacións. 

- A preemerxencia comezará cando o Servizo de Protección Civil que corresponda 

declare a situación de alerta. 

- Non existe emerxencia parcial. 

- A emerxencia xeral iníciase cando empeza a materializarse a inundación 

  Risco sísmico. 

- Non existe preemerxencia nin emerxencia parcial xa que este fenómeno non é 

predicible. 

- A emerxencia xeral é sempre a terremoto pasado, e tomaranse medidas reparadoras. 

 

  Riscos meteorolóxicos (ou climáticos). 

- A preemerxencia comezará cando o Servizo de Protección Civil declare a situación de 

alerta. 

- Non adoita existir emerxencia parcial. 

- A emerxencia xeral iníciase cando empeza a materializarse a previsión meteorolóxica, 

(calor, vento, choiva,...). 

 

 

 

2. Riscos Tecnolóxicos. 
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   Riscos industriais. 

 - A preemergencia sobrevirá despois de calquera incidente que non poida ser 

controlado. 

- A emerxencia parcial dependerá da evolución da preemerxencia e da configuración do 

establecemento. 

- A falta de control da emerxencia nun lugar determinado levará á emerxencia xeral. 

 

      Riscos en Transporte de mercadorías perigosas (TMP) 

Debe considerarse o risco debido a proximidade a unha ruta de TMP 

 

3. Riscos Antrópicos. 

 

   Risco de incendio. 

- A preemerxencia son todos os conatos de incendio, 

- A emerxencia parcial prodúcese si non se domina o conato e existen sectores ou 

edificios diferenciados. 

- A emerxencia xeral iníciase cando o incendio excede do sector ou edificio onde se 

produciu o conato inicial. 

 

6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias. 

a) Detección e Alerta. 

No caso de aparecer unha emerxencia avisarase ao director/a ou cargo directivo presente. 

Encargado de facer soar a alarma: xefe de intervención (X.I.): Conserxe.  

Suplente: Xefe/a de Estudos. 

A alerta transmitirase facendo soar a sirena tres veces seguidas e curtas, tocando no pulsador de 

alarma, situada na parede da entrada do profesorado pola Porta Nº2. 

 

 

b) Mecanismos de Alarma. 

A alarma transmitirase por medios técnicos: sirena. 
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Todos os usuarios do establecemento ante esta orde deben de evacuar a zona ou sector baixo as 

directrices dos Xefes de Alarma e Evacuación.  

De non funcionar a sirena, o xefe do equipo de alarma e evacuación avisará aos xefes de planta que 

actuarán en cada sector. 

 

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

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

Intervención: Conserxe. Tamén será o encargado de abrir as dúas follas das portas exteriores para 

evacuar o centro e de levar consigo as chaves do centro e, entre elas, a chave da cancela do patio de 

recreo de Educación Infantil por se é necesario saír do recinto escolar.  

Os avisos ao exterior por vía telefónica pedindo a axuda necesaria, serán dados polo Xefe de 

Emerxencias: Director/a ou cargo directivo que estea 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 a Sala de Secretaría por estar situado nun lugar 

próximo a saída 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. 

 

d) Evacuación e/ou Confinamento. 
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PLAN DE EVACUACIÓN 

PLAN A 

− A evacuación está enfocada cara a fachada principal do centro, por onde accede e sae 

habitualmente o profesorado. Primeiro evacuará toda a Planta Baixa, logo a 1ª Planta e, por 

último, a 2ª Planta. 

− O profesor/a que se atope nas 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 respectando a baixada dos outros cursos.  

− Sairán en primeiro lugar os alumnos/as con algún impedimento físico axudados polo profesor/a 

correspondente e, de ser o caso, coa axuda da coidadora do centro e tamén de algún outro 

alumno/a que poida axudar. 

− Os/as alumnos/as que se atopen nos aseos no momento de soar a alarma deben reunirse o antes 

posible cos seus compañeiros/as na aula na que se atopaban. 

− O Xefe/a de Alarma e Evacuación de cada planta será o encargado/a de revisar os aseos por si 

quedasen alumnos/as, incorporándoos si é posible, ao seu grupo. O grupo do Xefe/a de Alarma e 

Evacuación abandonará a planta en último lugar, en caso de ter un grupo asignado no momento 

da emerxencia. 

− En caso de haber alumnado con impedimento físico e/ou feridos, serán evacuados/as polo Equipo 

de Primeiros Auxilios (E.P.A.), recibindo as ordes do Xefe/a do equipo. Este mesmo equipo 

coincide cos Xefes/as de Alarma e Evacuación da 1ª Planta que tamén axudará a evacuar ao 

alumnado de Educación Infantil da 1ª Planta das aulas Nº: 3, 2 e 1. Recordemos que os seus 

membros son:  

 

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS (E.P.A.) 

Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica (Xefe/a) 
Profesores/as de garda 
Profesor/a de Audición e Linguaxe 
Orientador/a 
Coidador/a 

 

2ª PLANTA 
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Xefe/a de Alarma e Evacuación da 2ª Planta: Titor/a de 6º de Educación Primaria. 

- Evacuarán en 1º lugar as aulas máis próximas ás escaleiras. 
 

EVACUACIÓN 2ª PLANTA 

XEFE/A DE ALARMA E  
EVACUACIÓN 

ORDE DE 
EVACUACIÓN  

Nº AULAS 

Nº  
CORREDOR 

Nº  
ESCALEIRAS 

Nº PORTA 
EVACUACIÓN 

EXTERIOR: 
ENTRADA 

PROFESORADO EN 
PLANTA BAIXA 

Titor/a 6º Educación Primaria 
13, 12, 11, 10 e 9 1 1 1 
14, 15, 16, 7 e 8 2 2 2 

 

1ª PLANTA 

Xefes/as de Alarma e Evacuación da 1ª Planta: Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica 

(coordinador/a), Profesores/as de garda, Profesores/as especialistas de Audición e Linguaxe, 

Orientador/a e Coidador/a para axuda específica ao alumnado de Educación Infantil (Aulas 3, 2 e 1), 

feridos/as e alumnado con impedimento físico. 

- Evacuarán en 1º lugar as aulas máis próximas ás escaleiras. 

 

EVACUACIÓN 1ª PLANTA 

XEFES/AS DE ALARMA E  
EVACUACIÓN 

ORDE DE 
EVACUACIÓN  

Nº AULAS 

Nº  
CORREDOR 

Nº  
ESCALEIRAS 

Nº PORTA 
EVACUACIÓN 

EXTERIOR: 
ENTRADA 

PROFESORADO EN 
PLANTA BAIXA 

Profesor/a de Pedagoxía 
Terapéutica (coordinador/a), 

Profesores/as de garda, 
Profesores/as especialistas de 

Audición e Linguaxe, Orientador/a 
e Coidador/a para axuda específica 
ao alumnado de Educación Infantil 

(Aulas 3, 2 e 1), feridos/as e 
alumnado con impedimento físico. 

1, 2, 3 e 19 1 1 1 

20, 21, 6, 5, 17 
e 18 2 2 2 

 

PLANTA BAIXA 
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Xefe/a de Alarma e Evacuación da Planta Baixa: Director/a 

- Evacuarán en 1º lugar as aulas máis próximas ás escaleiras. 

 

EVACUACIÓN PLANTA BAIXA 

XEFE/A DE ALARMA E  
EVACUACIÓN 

ORDE DE EVACUACIÓN  
Nº AULAS 

Nº  
CORREDOR 

Nº  
ESCALEIRAS 

Nº PORTA 
EVACUACIÓN 

EXTERIOR: 
ENTRADA 

PROFESORADO 
EN PLANTA 

BAIXA 

Director/a 

32 (porta 1 entrada 
alumnado), 31, 30, 29, 28 e 27 1 1 1 

32 (porta 2 entrada 
alumnado), 22, 23, 25 e 26 2 2 2 

 

 

PLAN B 

A evacuación está enfocada cara a parte traseira do centro, dependendo do foco do sinistro, que nos 

impida facer o desaloxo do plan A. O único que varía son as portas para abandonar o centro cara ao 

exterior. Serán a porta Nº1 e Nº2 da entrada do alumnado para acceder ao patio cuberto e poder saír 

ao exterior polo portalón do patio cuberto, dependencia Nº32. 

 

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 onde quedará claramente reflectido o 

percorrido de evacuación dende ese lugar. 

Os corredores do centro estarán claramente identificados co número 1 ou 2 e a súa planta 

correspondente. 

 

PUNTO DE ENCONTRO   
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Zona exterior de recreo do patio de Educación Infantil, saíndo polas portas de acceso do profesorado 

na esquina dereita do terreo e cerca do enreixado. Unha vez neste punto cada profesor/a que tiña 

asignado un curso fará reconto do seu alumnado.  

O profesorado situarase co seu grupo nunha zona en concreto ao seu criterio para non xuntarse con 

outros grupos e facilitar o reconto. 

O conserxe será o encargado de levar consigo as chaves do centro e, entre elas, a chave da cancela do 

patio de recreo de Educación Infantil por se é necesario saír do recinto escolar. 

 

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. 
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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. 
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DOCUMENTO IV: IMPLANTACIÓN 
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CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA 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. 

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

teléfono de Emerxencias 112,   xa que, cunha soa chamada, está a avisarse a todos 

os Servizos necesarios. En caso de emerxencia médica, pódese chamar ao Servizo de emerxencias 

sanitarias 061, pero única e exclusivamente en caso de emerxencia sanitaria. 

 

7.2 A coordinación entre a dirección do Plan de Emerxencia e a dirección do Plan de Protección Civil 

onde se integre o Plan de Emerxencia. 

Os Plans de Emerxencia 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. 

 

Unha vez que se solicitou axuda aos Servizos de Axuda Exterior, cando cheguen ao establecemento e 

sexan informados polo Xefe de Emerxencias, fanse cargo da resolución da emerxencia. 

 

En función da evolución da emerxencia, se fose necesario, o Xefe de Intervención do Servizo de Axuda 

Exterior Municipal poderá propor á Autoridade Política a activación do Plan de Protección Civil de 

Ámbito Local. 

 

No caso de activarse o Plan de Protección Civil de Ámbito Local, a Dirección da emerxencia 

corresponderá ao Director do Plan, xeralmente o Alcalde, Xefe Local de Protección Civil, asistido polo 

Comité Asesor, e que ten no lugar da emerxencia un Posto de Mando Avanzado, composto polos 

Xefes de Intervención dos Servizos de Axuda Exterior Municipais. 
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7.3 As formas de colaboración da Organización de Emerxencia cos plans e as actuacións do sistema 

público de Protección Civil. 

A colaboración entre a organización de Emerxencia do establecemento e o sistema público de 

Protección Civil pode ser variada e débese establecer neste apartado. 

A colaboración pode ser bidireccional, de Protección Civil co Establecemento e do Establecemento 

con Protección Civil. 

Como exemplo poden citarse as seguintes: 

− De Protección Civil co Establecemento: 

- Asesoramento na implantación. 

- Colaboración na formación, tanto teórica como práctica. 

− Do Establecemento con Protección Civil: 

- Inspeccións do establecemento para coñecelo. 

- Coñecemento dos equipos instalados no mesmo. 

- Participación nos simulacros para lograr unha coordinación efectiva. 

 

Cando se fala de Protección Civil hai que referirse ao Sistema Público de Protección Civil que, como xa 

se indicou no apartado anterior, cada Entidade Local é autónoma para organizar os seus Servizos de 

Axuda Exterior como mellor lle interese en función dos recursos cos que conta. 
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CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA. 
 

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan. 

A responsabilidade corresponde ao titular da actividade e, na parte que corresponda, a aquelas 

persoas en quen delegue, sempre en función dos medios e autonomía que dispoñan. 

A DIRECCIÓN será a responsable de por en funcionamento o Plan de Emerxencia. 

Todo o persoal directivo, os mandos intermedios, técnicos e traballadores teñen que participar para 

conseguir a implantación do Manual de Emerxencia e os fins do mesmo. (Lei 31/95, art. 20). 

Como xa se indicou no apartado 4.1.2, o Xefe de Emerxencias é o responsable da implantación de 

plan. Neste apartado deberase expresar claramente a identidade do responsable da implantación, 

aínda que no capítulo 1 xa se indicaron os seus datos. 

 

8.2 Programa de formación e capacitación para o persoal con participación activa no Plan de 

Emerxencia. 

Hai que realizar unha formación dos integrantes da Brigada de Emerxencias. 

Os programas concretos determinaranse en función do perigo do centro e da resposta que se quere 

obter. 

Serán impartidos preferentemente por profesionais ou especialistas de cada unha das materias. 

 

A formación do Equipo de Primeiros Auxilios centrarase en: 

  - Sinalización. 

  - Coñecemento do Plan. 

  - os primeiros auxilios aos accidentados. 

  - as técnicas básicas de RCP. 

  - o transporte de feridos. 

 

A formación do Equipo de Primeira Intervención centrarase en: 

  - Sinalización. 

  - Coñecemento do Plan. 

  - A teoría do lume. 

  - Tipos de lumes 
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  - Mecanismos de extinción 

  - Os axentes extintores. 

  - Os equipos de loita contra incendios. 

  - Prácticas con lume real. 

 

8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de Emerxencia. 

Todo o persoal coñecerá o Plan, en liñas xerais. 

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

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

Emerxencias. 

A información sobre o Plan de Emerxencia aos usuarios do establecemento realizarase en sesións 

informativas a realizar: 

- 1ª sesión: Inicio de Curso (1ª Reunión de Claustro) 

- 2ª sesión: Inicio de Curso (1ª Reunión de Consello Escolar) 

 

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

cursos de formación a Cruz Vermella, a Protección Civil, SERGAS, e contando coa colaboración do 

Concello de Gondomar e da Consellería de Educación. 

 

8.4 Sinalización  

Como complemento á información facilitada, colocaranse carteis sobre: 

- Instrucións de evacuación 

- Prohibicións de evacuación 

- Normas xerais 

- Punto de reunión 

- Planos de sinalización do percorrido de evacuación 

 

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

 

Medios Datas de realización 
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Confección de planos  Xa están feitos 

Incorporación de medios técnicos  

Solicitaremos ao Concello de Gondomar 

anualmente máis medios técnicos para a 

detección das emerxencias. 

 Confección de carteis. Antes de finalizar o curso 2016-17 

Confección de planos Vostede está aquí. Antes de finalizar o curso 2016-17 

Reunións informativas  
A principio de curso diante do Claustro de 

Profesores e do Consello Escolar 

Selección do persoal que formará parte da 

Brigada de Emerxencias. 

A principio de curso diante do Claustro de 

Profesores e do Consello Escolar 

Formación do persoal seleccionado. - 

Colocación de carteis. Antes de finalizar o curso 2016-17 

Colocación de planos Vostede está aquí. Antes de finalizar o curso 2016-17 

Colocación de sinais previstos Antes de finalizar o curso 2016-17 

Realización de simulacros. 2 durante o curso escolar: 2º e 3º trimestre 
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CAPÍTULO 9. MANTEMENTO DA EFICACIA E ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE 
EMERXENCIA. 
 

9.1 Programa de reciclaxe de formación e información. 

Periodicamente e 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 simulacros: 1º e 2 trimestre do curso (data concreta por determinar). 

 

Na fase de preparación realizarase: 

- Reunións da Dirección. 

- Determinación das bases ou supostos do exercicio. 

- Información aos usuarios, si establéceo algunha norma ou o quere a Dirección do 

establecemento, pero sen avisar o día nin a hora. 

- Determinación do día e hora do simulacro, tentando manter o factor sorpresa. 

- Reunións con Axudas Exteriores, aínda que non participen no exercicio. 

 

O desenvolvemento do simulacro terá as seguintes etapas: 

- Localización dos Controladores nos lugares prefixados. 

- Dar o sinal de ALARMA. 

- Realizar a evacuación do establecemento. 

- Os E.A.E. controlarán os tempos de evacuación da planta asignada ata o reconto no punto ou 

puntos de reunión. 

- Ordenar o regreso ao establecemento. 

- Avaliación do exercicio 

 

Con posterioridade á realización do simulacro deberá existir unha reunión dos responsables de 

seguridade no establecemento, para avaliar todas as incidencias habidas no simulacro. 
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9.3 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que forma parte do Plan de 

Emerxencia. 

Calquera cambio que se produza no centro dará lugar a unha revisión do Plan de Emerxencia. 

Débense establecer os criterios que orixinarán unha revisión do plan. 

Poderán ser os seguintes: 

- Cambio das condicións das instalacións. 

- Cambio ou modificación dos procedementos de traballo. 

- Incorporación de novas tecnoloxías. 

- Cambio ou modificación do equipo directivo do establecemento. 

- Cambio ou modificación dos membros da Brigada de Emerxencias 

- Consecuencia da análise dos exercicios e simulacros que se efectuaron no establecemento. 
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ANEXOS 
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ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN.  

1. TELÉFONOS DO PERSOAL DE EMERXENCIAS.  

Teléfono Director/a: XXXXXXXXX 

2. TELÉFONOS DE AXUDA EXTERIOR. 

 

AXUDAS EXTERNAS DE EMERXENCIAS 
 

TELÉFONO 
 

EMERXENCIAS 112 

EMERXENCIAS SANITARIAS 061 

PROTECCIÓN CIVIL 986 36 38 27 (Val Miñor) 
986 22 20 02 (Vigo) 

PARQUE BOMBEIROS 080 

POLICÍA NACIONAL 091 

GARDA CIVIL DE GONDOMAR 986 36 00 40 / 062 

POLICÍA LOCAL DE GONDOMAR 986 38 91 91 / 696 99 80 80 

CONCELLO DE GONDOMAR 986 36 01 25 

FARMACIA DE VINCIOS 986 36 34 76 

TAXIS GONDOMAR 986 36 02 44 

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO DE VIGO 986 81 11 11 

CENTRO DE SAÚDE DE GONDOMAR 986 36 07 81 / 986 36 90 55 /  
986 36 90 56 

 

 

 

48 
 



Plan de Autoprotección           

ANEXO II. FORMULARIOS PARA A XESTIÓN DE EMERXENCIAS. 

FORMULARIO PARA A SOLICITUDE DE AXUDA ANTE EMERXENCIAS 
Determine os medios de axuda exterior que deben ser avisados (ver ficha de 

directorio de teléfonos de emergencia) habitualmente sera o: 

112 (Anotar hora de chamada) 

 

FALE ALTO E CLARO! 

 

Transmita a seguinte mensaxe: 

 

MENSAXE: 

Son o Xefe de Emerxencia do CEIP SERRA-VINCIOS acabamos de activar o plan de 

emerxencia e solicitamos axuda exterior: 

- Incendio  
- Danos á saúde (se é exclusivamente así empregar formulario de solicitude de 

axuda sanitaria) 
- Ameaza de bomba ou detección dun paquete sospeitoso 
- Ameazas de individuos e actos delituosos 
- Outros (especificar) 

INFORMACIÓN 

O suceso afecta a (todo ou parte do centro), polo que vamos a proceder á evacuación/ 

confinamento. 
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O acceso ao centro é pola Estrada de Santa Lucía no Barrio de A Serra s/n en Vincios, 

estarei agardando identificado con un chaleco de emerxencia. 

 

 

RESPOSTA 

 

(Anotar a resposta)
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FORMULARIO PARA A SOLICITUDE DE AXUDA SANITARIA 

Determine os medios de axuda exterior que deben ser avisados en caso de que 

única e exclusivamente se trate de danos para a saúde avisaremos ao: 

061(Anotar hora de chamada) 

 

FALE ALTO E CLARO! 

 

Transmita a seguinte mensaxe: 

 

MENSAXE: 

Son o Xefe de Emerxencia do CEIP SERRA-VINCIOS chamo para informar dun accidente 

que precisa atención sanitaria. 

 

INFORMACIÓN 

HABERÁ QUE INDICAR : 

- Feridos______________ (indicar número)  
- Gravidade: ☐ Leve   ☐ Grave 

Situación: 
 

☐ Desmaio   ☐ Fractura   ☐ Queimaduras 
☐ Feridas/cortes  ☐ Politraumatismos ☐ Electrocución 
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☐ Luxacións  ☐ Intoxicación  ☐ Asfixia 
☐ Outras (Especificar) 

 
O acceso ao centro é pola Estrada de Santa Lucía no Barrio de A Serra s/n en 
Vincios, estarei agardando identificado con un chaleco de emerxencia. 
 

RESPOSTA 

(Anotar a resposta) 
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ANEXO III. PLANOS. 
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