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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 IES Manuel García Barros
Dirección postal Avd. Da Cultura, s/n – C.P. 36681
Localidade A Estrada 

Teléfonos
Fixo 986 59 01 04
Móbil 604 00 79 08

Correo electrónico ies.garcia.barros@edu.xunta.es

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

Xefe de emerxencias
Nome Obdulia García Nimo

Xefe de intervención
Nome José Manuel Brey Balseiros
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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 Docencia

Niveis educativos
Educación Secundaria Obligatoria

Bacharelato

2.2  Descrición  do  centro  ou  establecemento,  dependencias  e
instalacións onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan.

O centro está situado nunha parcela pechada de 1,02ha, na que se atopa o
edificio principal, un ximnasio, pistas deportivas e zona axardinada na parte
traseira e aparcadoiro diante do edificio.
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2.2.1  Datos do conxunto do Establecemento. 

Edificio Uso Superficie Características

Principal Docencia 4800m²

Edificio de planta baixa e 
dous pisos, formado por dous 
grandes módulos unidos por 
unha escaleira central dobre 
e outra nun lateral, e accesos
con zona portificada.

Ximnasio Docencia 340m²
Edificio secundario situado na
detrás do edificio principal e 
ao que se accede a través 
dun patio cuberto.

Características constructivas dos edificios
Estrutura Formigón
Fachadas Ladrillo vista
Cuberta Chapa metálica
Solo Terrazo

2.2.2 Sectores de incendio.

Se  distinguen  dous  sectores  de  incendio correspondente  a  cada  un  dos
edificios: o edificio principal e o ximnasio. 

2.2.3 Superficies de cada planta ou sector. 

Edificio Principal 

Planta Actividade Superficie Ocupación

Baixa Docencia, administrativa e 
cafetería 1600m²

1ª Docencia 1600m²
2ª Docencia 1600m²

Totais   4800m² 500 persoas
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Ximnasio 

Planta Actividade Superficie Ocupación
Baixa Docencia 340m²

Totais   340m² 50 persoas

2.2.4 Vías de evacuación. 
Edificio Principal

Vías de evacuación horizontais
Características Corredor 1 Corredor 2 Corredor 3

Ubicación Lateral esquerdo
1º e 2º andar

Lateral dereito.
B, 1º e 2º andar

Lateral dereito.
B, 1º e 2º andar

Clasificación Principal Principal Secundaria
Lonxitude 27m 32m 17m
Anchura vías 2m 2m 2m
Alumeado de 
emerxencia

SI SI SI

Alumeado de 
sinalización

NON NON NON

Vías de evacuación verticais
Características Escaleira 1 Escaleira 2 Escaleira 3

Ubicación Zona central Zona central Lateral dereito
Clasificación Principal Principal Principal
Anchura vías 1,5m 1,5m 1,5m
Alumeado de 
emerxencia

NON NON NON

Alumeado de 
sinalización

NON NON NON

Ximnasio 
O ximnasio está nunha planta baixa cunha única porta de acceso á zona do
patio.
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2.3  Clasificación e descrición de usuarios. 

Persoal Número Zonas
Alumnado 400

Edificio principal e 
ximnasioPersoal docente 50

Persoal non docente 6
Persoal servizos 
externos 2 Cafetería (planta baixa 

do edificio principal)

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.

O centro atópase situado no extrarradio da zona urbana.

2.4.2  Usos de edificios lindeiros.

O centro está situado nunha parcela que está rodeada por vías de circulación,
non ten edificios lindeiros.

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

O establecemento atópase situado na rúa: Avda da Cultura.
Os accesos para peóns son: 

- PRINCIPAL pola Avenida da Cultura
- SECUNDARIOS pola parte traseira da parcela

Os accesos para vehículos son: 
- PRINCIPAL é único pola Avenida da Cultura
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2.5.2Ancho das vías.

A  parcela  do  instituto  está  rodeada  por  beirarrúas  de  3,5m  de  ancho  e
calzadas de 12m de ancho.

2.5.3Sentidos de circulación.

A parcela na que se sitúa o edificio está rodeado por catro vías de circulación
en ambos sentidos.

2.5.4 Accesibilidade de vehículos pesados. 

Os vehículos pesados poden acceder á contorna do recinto escolar, e poden ter
dificultades para acceder ao recinto, o ancho do portal de entrada é de 4m.
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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. 

3.1.1.1 Electricidade.

Fonte de subministro Compañía
Potencia contratada 33kW

Emprazamento do cadro xeral Pechado debaixo da 
escaleira esquerda.

Emprazament
o dos cadros 
das zonas

1ª planta (Ed. 
principal)

Pechado no vestíbulo 
1ª planta

2ª planta (Ed. 
principal)

Pechado no vestíbulo 
2ª planta

Tecnoloxía e 
Informática

Pechado en Tecnoloxía
(2ª planta Ed. 
principal)

Ximnasio Pechado, parede 
esquerda do ximnasio.
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3.1.1.2 Calefacción. 

Caldeira
Combustible Gasóleo C

Ubicación
Planta baixa do edificio principal, na parte 
central do lateral esquerdo do edificio 
principal.

Depósito de almacenamento de combustible
Tipo de 
combustible

Gasóleo C

Uso Calefacción
Tanque Soterrado
Capacidade 10m³

Emprazamento Diante da zona de caldeiras, zona central 
do lateral esquerdo do edificio principal.

Caldeira Depósito gasóleo

15



Plan de emerxencia e evacuación IES Manuel García Barros

3.1.2 Laboratorios e Talleres 

Local Emprazamento Risco
Laboratorio de Ciencias 
Naturais

2ª planta do edificio
principal Máquinas e materiais

Laboratorio de Física e 
Química

1ª planta do edificio
principal Máquinas e materiais

Obradoiro de Tecnoloxía 2ª planta do edificio
principal Máquinas e materiais

Cafetaría e cociña Prata baixa do 
edificio principal

Elementos inflamables, 
acumulación de gases, 
explosión, lume.
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DOCUMENTO II: MEDIOS DE PROTECCIÓN
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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 centro dispón dunha central de incendios de 8 zonas, equipado con baterías
de chumbo de larga duración.

4.1.1.2 Instalación de alarma. 
A instalación do centro consta de 15 botóns convencionais de alarma e 1 botón
manual de incendio. Unha serea exterior e destélante, e 11 sereas interiores
en caixa.

4.1.1.4 Bocas de Incendio Equipadas.

O centro conta con 5 bocas de incendio equipadas, compostas por: 
- Armario de chapa metálica. 
- Devanadeira coa mangueira enrolada. 
- Válvula de corte. 
- Manómetro. 
- Lanza de tres efectos e pinza para lanza. 
- Mangueira de 15 ó 20 m., de 45 mm de diámetro.

A localización das tres BIE pódese consultar nos planos anexos. 

4.1.1.5 Extintores.
O centro dispón de 29 extintores, distribuídos segundo se pode ver nos planos
que se anexan a este documento (Anexo II). 
Son extintores portátiles de pó (ABC) de 6kg.
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4.1.1.6 Iluminación de emerxencia.
O centro dispón de iluminación de emerxencia sobre as portas de todas as
dependencias e nos corredores que, en caso de fallo da iluminación normal
facilitan  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.

4.1.2 Medios humanos.

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.

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.
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- 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.

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.

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.

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.
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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

XUNTA DE EMERXENCIA ESCOLAR NOME E APELIDOS
Directora do centro Ana Fernández Pérez
Representante do persoal 
docente Obdulia García Nimo
Representante da ANPA Valentín Torrado Blanco
Representante do persoal non 
docente Ana María Fernández García
Representante do alumnado Marcos Conde Canda

XEFE DE EMERXENCIA
Obdulia García Nimo
SUPLENTE
Cargo directivo presente no centro

XEFE DE INTERVENCIÓN
José Manuel Brey Balseiros
SUPLENTE
Persoal subalterno

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN
Miguel Couceiro Magán
Ana María Fernández García

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS
Alejandra Pérez Caaveiro
Norma Pillado Ordóñez
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EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN 

Planta baixa

Zona A Profesor/a aulas de artes
Zona B Persoal cafetería
Zona C Persoal subalterno
Zona D Profesor/a Biblioteca e/ou Usos Múltiples
Zona E Profesor/a despachos Dirección e/ou 

Vicedirección
Zona F Profesor/a no ximnasio

Primeira 
planta

Zona A Profesor/a en 2º ESO C e/ou Laboratorio de 
Química

Zona B Profesor/a en 1º ESO C e/ou 1º Bac B
Zona C Profesor/a en 1º ESO B e/ou 1º Bac A

Segunda 
planta

Zona A Profesor/a en 3º ESO C e/ou Desdobre I
Zona B Profesor/a en 4º ESO A e/ou Info I
Zona C Profesor/a en 2º Bac D e/ou Info lI

En cada aula o profesor/a que esté impartindo docencia será o responsable 
da evacuación do seu alumnado.
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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
- 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.

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.
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.
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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. 
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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.
2. Comprobación  por  inspección  de  todos  os  compoñentes,

procedendo  a  desenrolar  a  mangueira  en  toda  a  súa
extensión e accionamento da boquilla caso de ser de varias
posicións.

3. Comprobación,  por  lectura  do  manómetro,  da  presión  de
servizo.
4. Limpeza  do  conxunto  e  engrase 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  estanquidad  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:

- Preemerxencia
- Emerxencia parcial
- Emerxencia xeral

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

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,...).
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2. Riscos Tecnolóxicos.
Riscos industriais.

 -  A preemerxencia 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.
O sistema de detección da emerxencia será:

- Sistemas predictivos da Administración para os fenómenos naturais.
- Detección automática para incendios, escapes, etc.
- Detección humana no resto dos casos.

A  alerta  transmitirase  por  medios  técnicos  sempre  que  sexa  posible,
utilizarase:

-  Medios  de  comunicación  (correo  electrónico,  web  do  centro,
notificacións oas pais e nais, ..)

b) Mecanismos de Alarma.

A alarma transmitirase por medios técnicos (facendo soar os timbres e sereas)
e/ou polo persoal do Equipo de Alarma e Evacuación.
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b.1) Identificación da persoa que dará os avisos.
Cando se fala de avisos, tamén se teñen dous significados:

- Aviso aos traballadores e/ou usuarios do centro de traballo.
- Aviso ás Axudas Exteriores.

O  aviso  aos  traballadores  e/ou  usuarios  realizarase  por  medios  técnicos
(timbres e sereas), que serán postos en funcionamento polo Centro de Control
por orde do Xefe de Emerxencias.
Se fallan os medios técnicos, farase polo Equipo de Alarma e evacuación cando
o ordene o Xefe de Emerxencias.
O aviso  ás  Axudas  Exteriores  farase  por  vía  telefónica  desde  o  Centro  de
Control cando o ordene o Xefe de Emerxencias.

b.2)  Identificación  do  Centro  de  Coordinación  de  Atención  de
Emerxencias de Protección Civil.
O Centro de Coordinación de Emerxencias do establecemento vai ser o Centro
de Control.
Estará  situado  nun  lugar  próximo  á  entrada  do  establecemento  e  deberá
contar obrigatoriamente con liña de teléfono directa ao exterior.
Hai que establecer o funcionamento do Centro de Control e os protocolos de
chamadas que é conveniente utilizar.
Hai que establecer a orde de chamadas, que pode variar en función do tipo de
emerxencia.
Está PROHIBIDO efectuar chamadas ao C.C. para solicitar información. Hai que
evitar que a Central se bloquee.
As instrucións para a persoa que está na central son:

Situación de NORMALIDADE
- Manter actualizado o directorio de teléfonos de emerxencia.
- Ter sempre en lugar visible devandito directorio.

Situación de EMERXENCIA
- Efectuar as chamadas de emerxencia segundo a orde establecida.
- Dar os avisos de emerxencia polo procedemento establecido.
- Seguir as instrucións do Xefe de Emerxencias.

29



Plan de emerxencia e evacuación IES Manuel García Barros

c) Mecanismos de resposta fronte á emerxencia.
Os  medios  técnicos  de  funcionamento  automático  ante  as  emerxencias,
deberán funcionar automaticamente.
Os  usuarios  e  traballadores  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.
No plan débese definir:

- As  circunstancias  polas  que  non  se  debe  realizar  unha
evacuación  e  hai  que  confinarse  en  zonas  determinadas  ao
efecto.

- Os puntos de reunión das persoas evacuadas.
- Os percorridos de evacuación ao exterior do establecemento.
- Os medios e forma de transporte de feridos.

Nunha  evacuación,  real  ou  simulada,  os  membros  do  E.  A.  E.  serán  os
encargados de comprobar a ausencia de persoas na súa zona. Son as únicas
persoas que deben achegarse ao C.C. para dar información dos asistentes e
non asistentes ao momento de reunión así como a información de persoas
atrapadas ou feridas no seu sector.
Dada a orde de evacuación, os ocupantes dirixiranse inmediatamente á saída
asignada á súa zona e unha vez no exterior dirixirase ao momento de reunión.

Para unha eficaz evacuación hai que ter previsto:
- A evacuación de persoas con impedimentos físicos.
- O rescate de atrapados.
- O transporte de feridos.
- A información ás persoas alleas ao establecemento.
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INSTRUCIÓNS DE EVACUACIÓN 
1. Manter a calma.
2. Comezar a evacuación cando se de o sinal de alarma.
3. Obedecer instrucións do Equipo de Alarma e Evacuación.
4. O profesor/a que se atopa nas aulas debe comprobar o número de
alumnos/as presentes e ser o último en abandonar a aula, deixando as
fiestras e as portas pechadas, e as luces apagadas.
5. Evacuar a zona en orde, formando unha fila pegados á parede.
6. Evacuar primeiro as aulas máis próximas as escaleiras no primeiro
lugar e as plantas inferiores antes cas superiores.
7. Os responsable do equipo de alarma e evacuación de cada zona (ver
táboa páxina anterior) deberán ser os últimos en abandonar as zonas
correspondentes.
8. Realizar a evacuación en silencio.
9. Se a vía de evacuación está chea de fume, selar o acceso, avisar ao
xefe de emerxencia e esperar as axudas exteriores facéndose ver polas
ventás.
10.  Se  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.
11. Ao chegar ao punto de encontro, cada profesor/a fará o reconto do
alumnado ao seu cargo no momento da evacuación e, de ser preciso,
informará das ausencias detectadas.
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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.
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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,  si  fora  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.
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CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA.

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan.
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. 

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

Formación do Equipo de Primeiros Auxilios que se centrará en:
  - Sinalización.
  - Coñecemento do Plan.
  - os primeiros auxilios aos accidentados.
  - as técnicas básicas de RCP.
  - o transporte de feridos.

Formación do Equipo de Primeira Intervención que se centrará en:
  - Sinalización.
  - Coñecemento do Plan.
  - A teoría do lume.
  - Tipos de lumes.
  - Mecanismos de extinción.
  - Os axentes extintores.
  - Os equipos de loita contra incendios.
  - Prácticas con lume real.
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8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o
Plan de Emerxencia.
Todo os usuarios habituais do edificio deberán coñecer o Plan de Emerxencia
en liñas xerais.
O responsable de Emerxencias  fará chegar a todo o persoal do centro o Plan
de  Emerxencia  e  Evacuación  do  centro,  explicando  as  funcións  de  cada
membro da Brigada de Emerxencias. O documento tamén estará dispoñible na
web do centro.
O profesorado titor dos grupos será o encargado de explicar ao alumnado as
instrucións de evacuación.

8.4 Sinalización 
Como complemento á información facilitada, colocaranse carteis sobre:
  - Medidas de prevención de incendios.
  - Normas de evacuación.
  - Puntos de reunión.
  - Sinais de Alarma.

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

Medios Datas de
realización

   Actualización de planos 

1º trimestre
2021/22

   Confección de carteis.
   Confección de planos Vostede está aquí.
   Reunións informativas 
   Colocación de carteis.
   Colocación de planos Vostede está aquí.
   Colocación de sinais previstos
   Realización de simulacros.
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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  terase  que  realizar  unha  reciclaxe  da  formación  impartida
inicialmente e da información que se facilitou ao persoal do centro.
Neste  apartado  establecerase  o  programa  a  seguir  para  a  reciclaxe  e
estableceranse os criterios que o xustifiquen.
Débese  realizar  un  curso  de  reciclaxe  anualmente  aos  compoñentes  da
Brigada de Emerxencias, en especial da fase práctica, como as prácticas de
RCP e de extinción de incendios.
Cando se renove ou se incorpore persoal á Brigada, impartiráselles a mesma
formación que se deu inicialmente aos compoñentes da mesma.
Cada vez que se cambien as condicións das instalacións, os procedementos de
traballo,  incorpórense  novas  tecnoloxías,  etc.,  haberá  que  realizar  unha
revisión  do Plan de Emerxencia  e,  posiblemente,  haberá que realizar  unha
reciclaxe dos compoñentes da Brigada.
O mantemento da formación e información realizarase:

- Cursos de reciclaxe: cada curso durante o mes de setembro
- Cursos de novo persoal: cada curso durante o mes de setembro
-  Recordatorio  información  ao  persoal:  cada  curso  durante  o  mes  de
setembro

9.2 Programa de simulacros.

Na fase de preparación realizarase:
- Reunións da dirección.
- Determinación das bases ou supostos do exercicio.
- Información aos usuarios, se establéceo algunha norma ou o quere a
dirección do centro, 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.
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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.
A realización dos exercicios terá lugar:

- Realización simulacro: primeiro trimestre do curso.

9.3 Programa de revisión e actualización de toda a documentación
que forma parte do Plan de Emerxencia.

Criterios que orixinarán unha revisión do plan.
- 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.

A listaxe cos datos das persoas e os teléfonos non foi incluída no presente
anexo por razóns de confidencialidade, conforme o establece a actual Lei de
Protección  de  Datos,  que  non  permite  facer  públicas  nin  divulgar  datos
persoais sen autorización expresa dos interesados.
A  listaxe  orixinal,  cos  datos  detallados,  están  a  disposición  do  Xefe  de
Emerxencias exclusivamente para as situacións de emerxencia.

2. TELÉFONOS DE AXUDA EXTERIOR.

AXUDAS EXTERNAS DE 
EMERXENCIAS TELÉFONO

EMERXENCIAS 112

EMERXENCIAS SANITARIAS 061

PROTECCIÓN CIVIL 986 57 33 33

PARQUE BOMBEIROS 986 58 14 00 / 080

GARDA CIVIL 986 59 09 11 / 062

POLICÍA NACIONAL 091

POLICÍA LOCAL 986 57 08 98

CENTRO DE SAÚDE 986 57 20 63
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ANEXO  II.  FORMULARIOS  PARA  A  XESTIÓN  DE
EMERXENCIAS.
FORMULARIO PARA ASOLICITUDE DE AXUDA ANTE EMERXENCIAS

Chamar ao 112

Hora da chamada:

FALE ALTO E CLARO!

Transmita a siguinte mensaxe:

MENSAXE:
Son o Xefe de Emerxencia do IES Manuel García Barros. 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.
O  acceso  ao  centro  é  pola  Rúa  da  Cultura,  estarei  agardando
identificado con un chaleco de emerxencia.

RESPOSTA
(Anotar a resposta)
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FORMULARIO PARA ASOLICITUDE DE AXUDA SANITARIA

Chamar ao 061

Hora  da
chamada: 

FALE ALTO E CLARO!

Transmita a siguinte mensaxe:

MENSAXE:
Son o Xefe de Emerxencia do IES Manuel García Barros 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
☐ Luxacións ☐ Intoxicación
☐ Asfixia ☐ Outras (Especificar)

O  acceso  ao  centro  é  pola  Rúa  da  Cultura,  estarei  agardando
identificado con un chaleco de emerxencia.

RESPOSTA
(Anotar a resposta)
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ANEXO III. PLANOS.

Plano de situación do centro:

Acceso peóns (zona traseira) PUNTO DE ENCONTRO

Acceso peóns
Acceso vehículos
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