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XEFE de EMERXENCIA 

- É o máximo responsable de xestionar as situacións de emerxencia. 
- É quen declara a emerxencia e ordena a evacuación. 
- Asegura o cumprimento eficaz das actividades do Plan de Emerxencias (alerta, intervención, alarma e 
evacuación, comunicación con Axuda Externa). 
- Garante a coordinación e a cooperación entre os integrantes dos Equipos de Emerxencia e a axeitada toma 
de decisións. 
- Decide o final da emerxencia e toman as medidas para posibilitar a volta á actividade normal sen risco de 
repetición do incidente. 
- Informan canto antes do acontecido ao Comité de Emerxencias. 
- Permanecerá a disposición das Axudas Exteriores para informarlle do que necesiten ou das informacións 
que lle vaian facendo chegar os compoñentes do Equipo de Emerxencias. 
 

- Dirixirse ao Centro de control. 
- Porase o chaleco para poder ser identificado (situado en caixón da mesa). 
 
Funcións que realiza (ou pode delegar a outras persoas).  

O aviso ás Axudas externas. 112 (localización centro, tipo emerxencia, entrada ao centro, 
feridos, etc...) 
Recoller a información dos “profesores escobas” (tras barrer as distintas zonas). 
Recoller a información do PUNTO DE ENCONTRO (profesores con alumnos). 
Recibirán as axudas externas e dirixilos ata o centro. 
Informar as axudas externas de: 

- Tipo emerxencia, localización, accidentados. 
- Informar dos perigos nas proximidades (almacéns, cadros eléctricos, 

caldeiras, etc... ). 
Dirixir as axudas externas a zona da emerxencia. 
Ponse baixo as súas instrucións das axudas externas, informándolles do que 
necesiten. 

Revisión de funcións dos conserxes: 
Apertura portas do edificio principal. Ala Esquerda. 
Dirixirse ao pavillón para o aviso da emerxencia e resto de edificios, zonas exteriores, etc... 
Profesor escoba planta baixa. Edificio Novo. 
Profesor escoba planta baixa. Edificio Principal. 
Apertura Portas exteriores do centro. 

 

XEFE DE EMERXENCIA 
DIRECTOR DO CENTRO 

SUPLENTE 
XEFE DE ESTUDOS 
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EQUIPO DOCENTE- EQUIPO de PRIMEIRA INTERVENCIÓN (E.P.I) 
Son responsables de: 
Colaborar para manter en bo estado os elementos de detección, alarma e control de incendios: vías de 
evacuación despexadas, portas devasas pechadas, etc. Se se observan irregularidades, transmitíralas aos 
auxiliares de servizos xerais. 
Participar nas actividades de formación, simulacros, etc. 
Coñecer o centro e en concreto: 

Os riscos posibles e as súas medidas fronte a eles. 
As vías de evacuación, incluíndo as alternativas de que se dispoña. 
O despregue de medios de extinción de primeira escala: extintores, etc. 

 
 
PROTEGER: No caso de ter alumnos, o primeiro é protexelos (saída – retirar da zona) e 
contalos. 
ACTUAR: No caso de ser un conato, todo o persoal debe intentar afrontalo (extintores). 
AVISAR/ALARMA: En caso de non poder controlar a situación, avisar da emerxencia ó 
centro de control (conserxería) ou segundo a gravedade da situación, mediante o timbre 
do centro de control ou bociña (Edificio Principal) e pulsadores de emerxencia no Edificio 
Novo. 
 
SAIDA DA ZONA: 
- Cerrar a ventas ao sair. 
- Saída da zona cós alumnos contados.  
- O Profesor mantense detrás dos alumnos.  
- Dirixir os alumnos ao PUNTO de ENCONTRO, seguindo os percorridos de evacuación ó 

exterior, en fila, pegados a parede, sin prisas, etc.... 
- No PUNTO de ENCONTRO: 

o Pasará novamente control e conteo dos alumnos a su cargo. 
o Colocarse en fila delante deles. 
o Comunicar a situación ao XE (se falta algún alumno,…). 

Auxiliar ás persoas discapacitadas ou con dificultades. 
 

 
  

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCION 

TODO O PERSOAL DO CENTRO. 
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EQUIPO de ALARMA e EVACUACIÓN (E.A.E) (Profesores ESCOBA) 
Son responsables de: 
Colaborar co equipo de Primeira intervención no control normal do bo estado de conservación e posta en 
marcha da detección, alarma e control de incendios, incidindo especialmente en todo o relativo á evacuación, 
sinalización, rutas de evacuación, iluminación de emerxencia, etc . De calquera anomalía detectadas deben 
informar o persoal do Equipo de Primeira Intervención. 
 

A asignación está situada na clase cos carteis: 

   
 
- Ao soar o sinal acústico de ALERTA. 

Deixarán o seu alumnado ao cargo do docente da clase contigua (indicándolles o número). 
Porase o chaleco para poder ser identificados (situados no caixón da mesa). 
Pechar todas as portas e xanelas da súa zona. 
Teñen que barrela sua zona e serán os últimos en abandonar a súa planta tras comprobar 
que toda a planta (as aulas, baños, etc...) está baleira.  
Dar a alarma na súa zona.  
Dirixir o fluxo de evacuación cara ás saídas  
Axudar aos ocupantes da súa zona  
Axudar a evacuación das persoas impedidas 
Son as únicas persoas que deben achegarse ó centro de control e informarán sobre: persoas con 
impedimentos físicos  en aulas confinadas, persoas atrapadas, persoas feridas, etc... 
O EAE finalizarán a súa tarefa cando acaba a evacuación e infórmase ao Centro de 
Control as incidencias durante a mesma (Xefe da emerxencia).  
 

AULAS ASIGNADAS EQUIPO EVACUACIÓN 
EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO NOVO ZONA 

PLANTA BAIXA PLANTA 
PRIMEIRA 

PLANTA 
SEGUNDA 

PLANTA 
BAIXA 

PLANTA 
PRIMEIRA 

PLANTA 
SEGUNDA 

1ª PRIORIDADE  AULA 110 AULA 210 AULA N.106 AULA N.205 

2ª PRIORIDADE  
CONSERXE 1 

AULA 111 AULA 217 

CONSERXE 
3 AULA N.107 AULA N.201 

BARRIDO 
TODA PLANTA/ 

SALON DE ACTOS/MUSICA 
SEMINARIOS/ENTREPLANTA 

TODA PLANTA TODA 
PLANTA 

TODA 
PLANTA 

TODA PLANTA TODA PLANTA 

En caso de non poder evacuar, dirixirá á xente a AULA DE CONFINAMENTO. 
AULAS CONFINAMENTO 

EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO NOVO ZONA 
PLANTA PRIMEIRA PLANTA SEGUNDA PLANTA 

PRIMEIRA PLANTA SEGUNDA 

CONFINAMENTO 
AULA DIBUXO-

PLASTICA 115/AULA 
105 

BIBLIOTECA 212/ 
AULA 205 AULA N.108 AULA N.205 
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RESTO DE FUNCIONS 
En general, son responsables de: 
Colaborar co Equipo de Primeira Intervención no control xornal do bo estado e funcionamento dos 
elementos de detección, alarma e control de incendios, incidindo especialmente en todo o relativo á 
evacuación: sinalización, vías de evacuación, iluminación de emerxencia, etc. De calquera anomalía detectada 
deben informar á Dirección do centro. 
 
 

 FUNCIÓNS 

Profesores libre Acudirán ao Centro de Control para colaborar con Xefe da 
Emerxencia. 

Coidadores do comedor 
Monitores actividades 
extraescolares 
Profesores de garda 
Pavillón, exterior, 
biblioteca, etc... 

Revisarán a sua zona: biblioteca, exterior, pavillón etc… 
agruparan aos alumnos dirixindoos ata punto de encontro.  

Conserxe 1. Edificio 
principal 

Profesor escoba planta baixa mais salón de actos, música, 
seminário/entreplanta e zona administración. Edificio Principal 
Apertura portas do edificio principal. Ala Ezquerda. Conserxe 2. Edificio 

principal Dirixirse ao pavillón para o aviso da emerxencia e resto de 
edificios, zonas exteriores, etc... 
Profesor escoba planta baixa. Edificio Novo. 
Apertura Portas exteriores do centro.  
Aviso edificio Principal, no caso de emerxencia no edificio 
Novo. 

Conserxe 3. Edificio 
novo 

Levar aos servizos externos ata a localización da emerxencia. 
Profesores asignados a 
alumnos con 
discapacidade.  

Os Profesores asinados a alumnos con discapacidade. 
Axudarán á evacuación das persoas impedidas.  
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NORMAS XERAIS BASICAS 
 
NORMAS XERAIS PARA TODOLOS ALUMNOS 
 
Cando o indique o docente, os alumnos deben sair de aula en fila, orde e en silencio cara o 
punto de encontro. 
O itinerario de saída ata ese punto está indicado na parede mediante os símbolos: 

 
 
Manter a calma 
Comezar a evacuación cando se dea o sinal de emerxencia 
Obedecer instrucións do EAE. 
Evacuar a zona en orde. 
Realizar a evacuación en silencio 
Nunca separarse do grupo evacuado. 
Nunca deixar ocos nas filas de evacuación. 
Nunca levar vultos ou similares. 
Non correr 
Non empuxarse e atropelarse 
Non deterse 
Non retroceder por algo ou por alguén. 
Non utilizalos ascensores. 
Non abandonar os puntos de reunión ata nova orde. 
En xeral, axudarse uns a outros. 
Transportar os impedidos dun xeito eficaz 
Dirixir e axudar con especial atención ós discapacitados 
Comunicar ó EAE as incidencias observadas na evacuación 
Parar e desconectar as máquinas que se esten utilizando 
Se a vía de evacuación está chea de fume, selar o acceso e 
esperar as axudas externas. 
Se cando soa o sinal de evacuación non se está no seu lugar 
habitual, deberase unir ó primeiro grupo que se vexa e dar 
conta desa circunstancia no punto de encontro. 
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AULAS CONFINAMENTO. No caso de non ser posible a evacuación ao exterior, os alumnos 
serán confinados, xunto cos seus docentes, nas aulas establecidas de CONFINAMENTO en 
cada planta, dando os avisos pertinentes ao Director da Emerxencia, non pudendo sair ata 
que o indique o Director da Emerxencia ou os Equipo de Emerxencia exterior – axuda 
exterior. 

 
AULAS CONFINAMENTO 

EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO NOVO ZONA 
PLANTA 

PRIMEIRA 
PLANTA 

SEGUNDA 
PLANTA 

PRIMEIRA 
PLANTA 

SEGUNDA 

CONFINAMENTO 

AULA 
DIBUXO-
PLASTICA 
115/AULA 

105 

BIBLIOTECA 
212/ 

AULA 205 
AULA N.108 AULA N.205 

 
CENTRO DE CONTROL 

 
Estará situado nun lugar próximo á entrada do edificio principal e deberá contar con liña de teléfono ó 
exterior, listado de teléfonos de emerxencia. 
 
PUNTO DE ENCONTRO. PATIO DESCUBERTO. 

Unha vez desaloxado o edificio, os alumnos/docentes, concentraranse separadamente por filas ou grupo 
(cada fila-grupo unha aula), sempre baixo o control do docente, responsable da aula, que comprobará a 
presenza de tódolos alumnos do seu grupo. 
 
 

 
               

 
 
 
 

 

AULA 
CONFINAMENTO 
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DIRECTORIO TELEFÓNICO 
 

AXUDAS EXTERNAS 
DE EMERXENCIAS 

TELÉFONO 

EMERXENCIAS XERAIS 
 

URXENCIAS MEDICAS 

 

 
URXENCIAS INCENDIOS 

 

 

CONCELLO DE VILAGARCÍA 
Tlf: 986 099 200 
Casa do Concello. Praza de Ravella, 1 – 4ª 
Planta 36600 – Vilagarcía de Arousa 

TAXIS 

CONDE VALLELLANO Tlf: 986 501 015 
GENERAL PARDIÑAS 986 501 016 
RADIO TAXI 986 511 511 
TAXI JOSE LAGO 678 882 399 

PARQUE BOMBEIROS-VILAGARCIA Tlf: 986 56 56 25 

PARQUE BOMBEIROS- PONTEVEDRA Tlf: 986 87 20 05   

 
PROTECCIÓN CIVIL 

Muelle Comercial s/n, 36600 Vilagarcía 
Tlf: 986 51 20 20   

 
POLICÍA LOCAL 

092 
Praza de Ravella, 1. - baixo 
36600 VILAGARCÍA DE AROUSA 
Tlf: 986 099 200 

GARDA CIVIL Pino, 4 - 36600 Vilagarcia De Arousa  
Tlf: 986 565 262 

POLICÍA NACIONAL 091 
HOSPITALES DO HOSPITAL, 30 , 36619 , VILAGARCIA DE 

AROUSA Tlf: 986568000 

CRUZ VERMELLA Pr. Constitución, 3 36600, VILAGARCIA 
Tlf: 986509132 

CENTRO DE SAUDE 
CASA DEL MAR DE VILAGARCIA 
Av. A Mariña, S/N , 36600 , VILAGARCIA DE 
AROUSA  Tlf:  986508051 

 
 
 
 
 


