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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 de Melide 

Dirección postal Avenida Compostela s/n. CP: 15800 

Localidade Melide (A Coruña) 

Teléfonos Dirección: 881 86 61 06 

Centralita: 881 86 61 09 

Fax  881 86 61 16 

Correo electrónico ies.melide@edu.xunta.es 

Direción Web http://www.edu.xunta.es/centros/iesmelide/ 

  

 

1.2 Nome do Xefe de Emerxencias e o de Xefe de Intervención. Dirección 

Postal, Teléfono e Fax.  

 

Xefe de Emerxencias Ramiro Piñeiro Oliveira 

Teléfonos 608238851 

 

Xefe de intervención Eloy Trastoy Vázquez 

Teléfonos 670988065 
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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: Centro Docente de Ensino Secundario 

N
iv

ei
s 

ed
u

ca
ti

vo
s 

MAÑÁN 

(08:40 a 

14: 15) 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) (1º e 2º tamén os 

mércores, 3º e 4º tamén os luns, de 16:20 a 18:00) 

Programa de Mellora do Rendemento Académico (PMAR) 

(tamén os mércores de 16:20 a 18:00) 

Formación Profesional Básica  (tamén os mércores de 16:20 a 

18:00) 

Bacharelato (tamén os luns de 16:20 a 18:00)  

Ciclo Formación Profesional Madeira (tamén os luns e 

mércores de 15:30 a 18:00) 

Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI) (luns, martes e xoves de 11:45 a 

13:25; mércores e venres de 09:30 a 13:25). 

TARDE 

(luns a xoves 

15:30 a 20:50) 

Educación Secundaria Adultos (ESA) (ata as 20:00) 

CUALE (martes e xoves de 16:20 a 19:00, e mércores de 16:20 a 20:40). 

Inglés a distancia. That’s English (luns dende as 17:10) 

 

2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións 

onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan.  

2.2.1 Datos do conxunto do Establecemento.  

Edificio Uso Superficie Situación 
Características 

estruturais 
A: Edificio 
Principal 

Docencia 6.290,62m² 
42°55'4.70"N 
8°00'40.30"W 

Baixo + dúas 
plantas. 

B: Pavillón 
Polivalente 

Salón de actos, 
docencia, 
práctica 
deportiva 

1.370 m² 
42°55'7.20"N 
8°00'37.81"W 

Baixo 

C: Módulo Fp Aula  30m² 
42°55'5.34"N 
8°00'38.02"W 

Baixo 

D: Contedor I Almacén 20m2 42°55'5.24"N Baixo 
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8°00'38.15"W 

Contedor II Almacén 20m2 
42°55'7.70"N 
8°00'39.09"W 

Baixo 

 

2.2.2 Sectores de incendio.  

O edificio principal (edificio A) consta de baixo e dúas plantas divididas en 3 sectores 

no baixo, e dous sectores na 1ª e 2ª planta. Cada sector ven marcado pola existencia 

de portas metálicas dotadas de barra antipánico para facer máis doada a apertura e a 

saída das persoas. En canto a planta baixa, hai un primeiro sector que coincide co 

corredor 1 e vai dende a entrada principal ata o corredor 2, onde hai outro acceso 

dende o patio exterior, e ata o final do corredor 3. O sector 2 atópase ó longo do 

corredor 2 ata o ximnasio e pódese acceder dende o corredor 1 e dende o exterior 

polo ximnasio, pola porta de acceso ó patio, pola vivenda e polo almacén de mesas. O 

sector 3 é especificamente para os obradoiros de madeira e atópase no corredor 3 

fronte á sala de profesores e dirección. Os accesos a este sector son o corredor 3 

principalmente e tamén dende fora dos obradoiros pola cara sur do recinto. 

En canto á 1ª planta e á 2ª planta, ámbalas dúas teñen a mesma división por sectores. 

O sector 1 coincide co acceso á planta polas escaleiras que suben dende o corredor 1 

no baixo. O sector 2 coincide nas dúas plantas co único corredor que hai ó longo 

destas. Accédese principalmente dende as mesmas escaleiras que dan acceso ó sector 

1 e tamén dende as escaleiras que suben dende o final do corredor 2 no baixo. 

Finalmente, o pavillón polivalente (edificio B) que consta dunha única planta na que 

hai vestiarios, aseos, escenario e pistas deportivas; o almacén de madeira, que se trata 

dun contedor marítimo metálico cuberto con madeira e con teito verde; módulo de fp 

básica, paralelo ó almacén de madeira. Estes dous últimos están situados ó lado do 

valado sur entre os obradoiros de madeira e o acceso de grandes vehículos ó recinto.  

Edificio A. Planta Baixa:  

 Amarelo: Sector 1 Vermello: Sector 2 Verde: Sector 3 
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Edificio A. Planta Primeira:  

 Amarelo: Sector 1 Vermello: Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio A. Planta Segunda:  

 Amarelo: Sector 1 Vermello: Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Superficies de cada planta ou sector.    

Sector 1, edificio A  

Planta –Zona Actividade Sup. En m² Ocupación 

Baixo Corredor 1,3 168,76 85 alumnos 

 Cociña 8,05 2 persoas 

 Cafetería 56,60 57 alumnos 
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 Conserxería 11,70 2 persoas 

 Biblioteca 118,55 + 86,95 103 alumnos 

 Aula 106 55,35 36 alumnos 

 Aseos + almacén limpeza 60,81 10 pers/aseo 

 Aula 107 50,05 33 alumnos 

 Aulas 108-109 122,5 (2x61,25) 41 alumnos 

 Aula 110 50,05 33 alumnos 

 Secretaría 48,65 5 persoas 

 Administrador 13,10 2 persoas 

 Dirección 17,20 9 persoas 

 Xefatura de Estudios 18,50 9 persoas 

 Sala de profesores 57,10 28 persoas 

 Aula 101 93,20 62 alumnos 

 Aula 102 50,00 33 alumnos 

 Sala de caldeiras 20,00 2 persoas 

 Aula 105 96,10 64 alumnos 

 Recepción Pais 5 3 persoas 

 Grupo electróxeno 6,00 0 persoas 

 Corredor CTBT 15,00 0 persoas 

 Transformador 11 (CTBT) 0 persoas 

 Recepción Pais (antiga 

conserxería) 

12,35 3 persoas 

 Totais  1.198,92 m² p. 

1ª planta Aulas 201-204 100,10 (2x50,05) 66 al. (2x33) 

 Laboratorio química 61,25 25 alumnos 

 Laboratorio física 61,25 25 alumnos 

 2 aseos 47,77 16 persoas 

 Almacén limpeza 2 0 persoas 

 Totais  270,37 m² p. 

2ª planta 2 aseos 49,70 17 persoas 
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 Almacén limpeza 2 0 persoas 

 Laboratorio CCNN 60,40 25 alumnos 

 Aula plástica 90,80 60 alumnos 

 Aula 302 60,30 40 alumnos 

 Aula 303 60,40 40 alumnos 

 Aula desdobre 17,3 12 persoas 

 Totais  338,9 m² p. 

Sector 2, edificio A  

Planta –Zona Actividade Sup. En m² Ocupación 

Baixo Aula 111 60,35 40 alumnos 

 Aulas 112-113 119,3 (2x59,65) 80 alumnos (2x40) 

 Aula 114 60,65 40 alumnos 

 Aula 115 60,65 40 alumnos 

 Aula 116 60,65 40 alumnos 

 Obradoiro Tecnoloxía 101,40 68 alumnos 

 Ximnasio 381,15 76 alumnos 

 Enfermaría 14,85 3 persoas 

 Dep. Orientación 14,65 7 persoas 

 Aula PT (x2) 14,65 7 persoas 

 Vestiarios 1-2 37,7 (2x18,85) 8 alumnos (2x4) 

 Corredor 2 113,90 57 alumnos 

 Vivenda (local AMPA) 120 6 persoas 

 Almacén 27 0 persoas 

 Totais  1.149,07 m² p. 

1ª planta Aula 205 60,35 40 alumnos 

 Aulas 206.207 119,3 (2x59,65) 80 al. (2x40) 

 Aula 208 60,65 40 alumnos 

 Aula 209 60,1 40 alumnos 

 Aula 210 60,45 40 alumnos 
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 Aula 211 55 37 alumnos 

 2 aseos 47,77 16 persoas 

 Aula-Obradoiro tecnoloxía 133,8 (96,06+37,74) 35 alumnos 

 7 departamentos 102,9 49 profesores 

 Corredor 201,65 100 persoas 

 Totais  901,97 m² p. 

2ª planta Aula 304 60,30 40 alumnos 

 Aulas 305-306 119,20 (2x59,60) 80 al. (2x40) 

 Aula 307 60,65 40 alumnos 

 Aula plástica 90,80 60 alumnos 

 Aula 310 55 37 alumnos 

 2 aseos 49,70 17 persoas 

 Corredor 201,45 100 persoas 

 Sala alumnado 17,3 12 alumnos 

 Aula audiovisuais 134,35 90 alumnos 

 Emisora de radio 12,10 8 alumnos 

 6 departamentos 88,35 42 persoas 

 Totais 889,2 m² p. 

 

Sector 3, edificio A  

Planta –Zona Actividade Sup. En m² Ocupación 

Baixo Almacén Mad1-Mad2 14,00 (2x7) 2 persoas (2x1) 

 Obradoiro  Madeira 1 171,60 34 alumnos 

 Obradoiro Madeira 2 171,60 34 alumnos 

 Totais  357,2 m² p. 

 

Sector 1, edificio B  

Planta –Zona Actividade Sup. en m² Ocupación 

Baixo Vestiarios 20 m2 (x2) 10 alumnos 
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 Aseos 15 m2 (x2) 5 alumnos 

 Pistas deportivas-ximnasio 1.180 m2 295 alumnos 

 Escenario 120 m2 30 alumnos 

 Totais  1.370 m² p. 

Planta –Zona Actividade Sup. en m² Ocupación 

Módulo FP Bás. Aula 30 m2 20 alumnos 

Contedor  Almacén madeira 20 m2 0 persoas 

2.2.4 Vías de evacuación.  

Vías de Evacuación Horizontais 

Características Corredor 1 Corredor 2 

Emprazamento Sector 1, planta baixa Sector 2, planta baixa 

Clasificación  √ Principal   □ Alternativo √ Principal   □ Alternativo 

Lonxitude  45 m. 52 m. 

Anchura vías  4 m. 2 m. 

Alumeado de emerxencia √ SI              □ NO √ SI              □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI              √ NO □ SI              √ NO 

Características Corredor 3 Corredor 4 

Emprazamento Sector 1, planta baixa Sector 1, 1ª planta 

Clasificación  √ Principal   □ Alternativo √ Principal  □ Alternativo 

Lonxitude 30 m. 15 m. 

Anchura vías  2 m. 3 m. 

Alumeado de emerxencia √ SI              □ NO √ SI              □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI              √ NO □ SI              √ NO 

Características Corredor 5 Corredor 6 

Emprazamento Sector 2, 1ª planta Sector 1, 2ª planta 

Clasificación  √ Principal   □ Alternativo √ Principal   □ Alternativo 

Lonxitude 46 m. 15 m. 

Anchura vías  3 m. 3 m. 

Alumeado de emerxencia √ SI              □ NO √ SI              □ NO 
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Alumeado de sinalización □ SI              √ NO □ SI              √ NO 

 

 

Características Corredor 7 

Emprazamento Sector 2, 2ª planta 

Clasificación  √ Principal   □ Alternativo 

Lonxitude 46 m. 

Anchura vías  3 m. 

Alumeado de emerxencia √ SI              □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI              √ NO 

 

Características Saídas 1 e 2 Saída 3 Saída 4 Saída 5 

Emprazamento Ximnasio Desembarco 

de escaleira  

Desembarco 

de escaleira 

Entrada 

edificio 

Anchura vías  1,80 m. 1,80 m. 1,80 m. 1,80 m. 

Alumeado de emerxencia √ SI     □ NO √ SI     □ NO √ SI     □ NO √ SI    □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI     √ NO □ SI     √ NO □ SI     √ NO □ SI     √ NO 

 

 

Vías de Evacuación Verticais  

 

Características Escaleira  1 Escaleira  2 

Emprazamento Sector 1, 1ª planta Sector 2, 1ª planta 

Clasificación  √ Principal   □ Alternativo √ Principal   □ Alternativo 

Tipo  √ Cerrada     □ Exterior √ Cerrada     □ Exterior 

Lonxitude  4,8 m. 4,8 m. 

Anchura vías  3 m. 3 m. 

Posúe vestíbulos √ SI              □ NO √ SI              □ NO 

Alumeado de emerxencia √ SI              □ NO √ SI              □ NO 
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Alumeado de sinalización □ SI              √ NO □ SI              √ NO 

 

 

 

Características Escaleira  3 Escaleira  4 

Emprazamento Sector 1, 2ª planta Sector 2, 2ª planta 

Clasificación  √ Principal   □ Alternativo √ Principal   □ Alternativo 

Tipo  √ Cerrada     □ Exterior √ Cerrada     □ Exterior 

Lonxitude 4,8 m. 4,8 m. 

Anchura vías  3 m. 3 m. 

Posúe vestíbulos √ SI              □ NO √ SI              □ NO 

Alumeado de emerxencia √ SI              □ NO √ SI              □ NO 

Alumeado de sinalización □ SI              √ NO □ SI              √ NO 

 

2.3 Clasificación e descrición de usuarios.  

Os usuarios deste centro clasifícanse en catro apartados: 

 Persoal (traballadores do IES): Conxunto de persoas que conforman a plantilla do 

IES: director, vicedirector, secretario, xefe de estudos, xefe de estudos de adultos, 

profesorado, administración, limpeza e subalternos. 

 Alumnos: Todos aqueles que acoden ó centro a realizar a súa formación e que 

durante o horario lectivo forman parte da ocupación do edificio. Nun centro de 

ensino secundario como o IES de Melide a maioría de usuarios son alumnos, e 

neste caso menores de idade, que se atopan na súa maioría no sector 2 tanto da 

planta baixa como da primeira e a segunda. Tamén hai alumnado maior de idade 

sobre todo no sector 3 da planta baixa (obradoiros de madeira) e polas tardes 

debido á asistencia de alumnos de ESA e máis esporadicamente, alumnos do 

“That’s English” – titorías do ensino de inglés a distancia. Cabe destacar a 

asistencia ó centro de alumnos de Ensino Básico Inicial en horario de mañá, que 

proceden do estranxeiro e teñen poucos coñecementos do idioma. 
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 Visitantes: Todas aquelas persoas que acoden esporadicamente ó centro por 

diversas xestións. Principalmente trátase de pais e nais. 

 Operarios concurrentes: Entran neste derradeiro apartado aqueles traballadores 

que realizan funcións de mantemento de diferentes instalacións, redes, máquinas 

e equipos dos que está dotado o centro. 

 

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 IES de Melide está no lugar  de O Marquiño, no casco urbano da vila de Melide 

nunha zona de pouca ocupación residencial. Dentro dunha parcela pechada con malla 

metálica e dous accesos peonís, un deles máis amplo que permite o acceso de 

vehículos. Tanto ó norte como leste e oeste linda con fincas rústicas de carácter 

privado e ó sur coa rúa Compostela, á que teñen saída os accesos ó centro. Pódese 

dicir que aínda que se trata do casco urbano, é unha zona bastante tranquila, afastada 

do centro e illada do tráfico de vehículos. Tampouco se trata dunha zona comercial 

polo que nesta zona non se dan problemas respecto do aceso ó establecemento, nin 

problemas con edificios lindeiros que comporten perigo algún. 
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Establecemento emprazado en 

     √ Entorno urbano 

2.5 Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade para a axuda 

externa. 

Plano de Situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obradoiro 
Maderia 

Estrada de A Coruña 

Edificio 
Principal 

Estrada de Lugo 
Estrada de Santiago 

Módulo FP Básica 
Almacén Madeira 
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2.5.1 Accesos.  

O recinto ten dous accesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Acceso principal peonil: Na cara sur está o principal acceso ó recinto con 

beirarrúas que leva directamente a esta entrada, ou cruzando a rúa Compostela 

polo paso de peóns que se encontra xusto enfronte. Esta cancela ten un ancho de 

3,75 m. 

 

 

  

 

 

Acceso principal peonil 

Acceso principal vehículos 
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 Acceso principal de vehículos: Na cara sur está o acceso para vehículos que da 

directamente ás pistas deportivas exteriores. Ten un ancho de 6,50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.5.2 Ancho das vías.  

 

O ancho da calzada da rúa Compostela é de 7 m. Ten beirarrúas por ámbolos dous 

lados da rúa cun ancho de 1,5 m. cada un, e paso de peóns fronte ó acceso principal 

peonil. 
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2.5.3 Sentidos de circulación.  

 

O sentido de circulación da rúa Compostela é único durante a xornada lectiva con 

dirección leste-oeste. Vai dende o cruce coa rúa Alcalde Inocencio Fuciños Quintas 

cara á rúa Bernardo Somoza. Por outro lado, hai que destacar que á rúa Compostela 

non so se accede polas rúas mencionadas, senón tamén pola rúa Buenos Aires (pista 

de terra) e pola rúa Rúa Andrés Sampayo Sixto, pero estas carecen da sinalización que 

indique o sentido da circulación, polo que é altamente probable que se poidan 

producir entradas na rúa Compostela en sentido contrario á circulación. 

 

2.5.4 Accesibilidade de vehículos pesados.  

 

Como se indicou máis arriba, trátase dunha zona basicamente residencial aínda que 

con poucas edificacións. Tampouco hai comercios, agás un xusto fronte ó centro, polo 

que non se producen problemas relacionados co tráfico. Así, para o acceso dos 

vehículos pesados, o establecemento ten accesibilidade tendo en conta tanto o ancho 

da rúa como o ancho da porta de aceso de vehículos (6,5 metros). A pesar da 

accesibilidade, un vehículo pesado podería ter dificultades de tránsito debido a que os 

vehículos do persoal que traballa no centro está aparcado na mesma rúa, aínda que na 

beirarrúa máis próxima ó valado metálico do centro está prohibido aparcar e así dáse 

acceso facilmente a vehículos de emerxencias. Con respecto á posibilidade de xiro para 

un vehículo pesado,  este tería que avanzar ata o cruce coa rúa Buenos Aires (a 90 

metros) ou ben facer esta manobra dentro do centro, nas pistas deportivas exteriores, 

ás que se accede directamente dende a porta de acceso de vehículos. 
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2.6 lanos descritivos das plantas dos edificios, das instalacións e das áreas 

onde se realice actividade. 

DISTRIBUCIÓN PAVILLÓN DEPORTIVO 
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DISTRIBUCIÓN SALÓN DE ACTOS 

18,5m x 5,5m aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    
                Avda  de Compostela (O Marquiño)     s/n 15.800 Melide     881 86 61 09     ies.melide@edu.xunta.es 

      
 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DA BIBLIOTECA 

10m x 12m aprox. 
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DISTRIBUCIÓN DA BIBLIOTECA (planta 1ª) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    
                Avda  de Compostela (O Marquiño)     s/n 15.800 Melide     881 86 61 09     ies.melide@edu.xunta.es 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN OBRADOIRO MADEIRA 
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DISTRIBUCIÓN OBRADOIRO MADEIRA PLANTA 1ª 
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DISTRIBUCIÓN MÓDULO FP BÁSICA 
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DISTRIBUCIÓN PLANTA BAIXA 
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DISTRIBUCIÓN 1ª PLANTA 
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DISTRIBUCIÓN 2ª PLANTA 
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3 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 FENOSA 

Potencia xerada ou contratada 315 Kw/h 

Emprazamento do cadro xeral LOCAL ANEXO A C.T. 

Emprazamento dos cadros de zonas 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO NORMAL 

 

CADRO XERAL DE PLANTA BAIXA 

CADRO XERAL DE PLANTA PRIMEIRA 

CADRO XERAL DE PLANTA SEGUNDA 

CADRO DOS OBRADOIROS DE MADEIRA 

CADRO DA SECCIÓN DE INSTALACIÓNS 

CADRO DE CAFETERÍA 

CADRO DO LOCAL AMPA 

CADROS DOS OBRADOIROS DE  
TECNOLOXÍA 

CADRO DA BIBLIOTECA 

CADROS DOS LABORATORIOS DE FÍSICA 
e QUÍMICA. 

CADRO DO SALÓN DE ACTOS 
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SUMINISTRO NORMAL-EMERXENCIAS 

CADRO DE ALUMEADO ZONAS XERAIS 

CADRO CENTRAL DE INCENDIOS 

CADRO CENTRAL DA MEGAFONÍA 

CADRO CENTRAL DO TELÉFONO 

CADRO DO ASCENSOR 

 

TRANSFORMADOR:    

 

Propietario  Compañía FENOSA 

Potencia transformador  315 kva 

Emprazamento PLANTA BAIXA 

Sirve en exclusiva  √ SI           □   NO 

Tipo de refrixerante □ aire 

□ aceite combustible 

 

3.1.1.2 Gas.  

 

Tipo de gas □ propano 

Fonte de subministro □ depósito 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 Calefacción.  

 

Tanque  □ aéreo 

Capacidade  16,05 m3 

Emprazamento Exterior do Pavillón. Zona 

norte. 
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Debe cumprir a súa normativa específica e, se lle fora de aplicación, o Regulamento de 

Aparellos a Presión.  

As características da caldeira son:  

 

Combustible  Gas Propano 

Emprazamento  Planta Baixa (Extremo leste) 

  

 

 

Depósito de almacenamento de combustible:  

   

Tipo de combustible Gas Propano Comercial 

Uso  √ calefacción    □   auga quente 

Tanque  √ aéreo              □  enterrado 

Capacidade  16,05 m3 

Emprazamento Exterior pavillón.  
42°55'08.3"N 8°00'37.0"W 

 

3.1.2 Laboratorios e Obradoiros 

 

Local Emprazamento Factores de risco Riscos 

Laboratorio de 

Química 

2ª planta -Posible utilización de produtos 

tóxicos, reactivos químicos, 

inflamables, gases, aínda que se soen 

empregar en cantidades moi 

pequenas. 

-Descoñecemento da perigosidade das 

sustancias a manipular. 

-Emprego de métodos e 

procedementos de traballo 

intrinsecamente perigosos. 

-Malos hábitos de traballo. 

-Mala calidade do produto a 

manipular. 

-Instalacións defectuosas. 

- Intoxicación 

- Queimaduras 

- Cortes 

- Incendio 
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-Falta de espazo de almacenamento e 

eliminación de residuos. 

Obradoiros de 

Tecnoloxía 

1ª e 2ª planta -Falta de limpeza na instalación e das 

ferramentas, falta de orde no 

almacenamento destas e na 

eliminación de residuos. 

-Emprego de métodos de traballo 

neglixentes (traballo sen supervisión, 

posturas incorrectas...) 

-Mala calidade das ferramentas, ou 

deterioro das mesmas así como das 

instalacións eléctricas. 

-Vestimenta non apropiada. 

- Cortes, 

amputacións 

- Lesións 

Obradoiros de 

madeira 

Planta Baixa -Almacenamento de produtos e 

materiais inflamables. 

-Traballo en altura. 

-Transporte de carga pesada 

-Manipulación de ferramentas e 

maquinaria perigosa. 

-Malos hábitos de traballo (condutas 

neglixentes, falta de supervisión, non 

utilización de elementos de protección, 

posturas incorrectas) 

-Utilización de vestimenta non 

apropiada. 

-Falta de limpeza da instalación e das 

ferramentas, así como de orde no 

almacenamento das ferramentas e 

eliminación de residuos. 

-Mala calidade das ferramentas ou 

maquinarias. 

- Incendio 

- Lesións 

- Cortes, 

amputacións. 

- Intoxicación. 

-Caídas ó 

mesmo/a 

distinto nivel 
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-Falta de revisión e mantemento das 

maquinarias. 

Cociña Planta Baixa -Manipulación de ferramentas 

perigosas 

-Malos hábitos de traballo. 

-Falta de limpeza da instalación e das 

ferramentas e eliminación de residuos. 

-Mala calidade das ferramentas e 

maquinaria. 

-Incendio 

-Queimaduras 

-Cortes, 

amputacións. 

Transformador Planta Baixa -Manipulación de ferramentas e 

maquinaria perigosa. 

-Falta de limpeza da instalación 

-Falta de revisión e mantemento das 

máquinas 

-Incendio 

-Electrocución. 

 

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

 

Atendendo ó R.D. 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da 

Edificación, na súa Sección SE 1 de Propagación interior no seu punto 2 “Locais e zonas 

de risco especial”, establécense as seguintes zonas de risco: 

Local Nivel de risco Emprazamento 

Obradoiro madeira 

(almacén de madeira)  
Medio Planta baixa, corredor 3 

Almacéns Medio Planta baixa, corredor 2 

Gardarroupa persoal 

laboral 
Baixo Planta baixa, primeira e segunda 

Almacéns limpeza Baixo Planta baixa, primeira e segunda 

Cuarto de contadores Baixo Planta baixa 

Grupo electróxeno Baixo Planta baixa 

Centro de transformación Baixo Planta baixa 

Sala de Caldeiras Medio Planta baixa, extremo noroeste 
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Cadro Baixa Tensión Baixo Anexo a Centro de transformación 

Arquivo (biblioteca) Baixo Planta baixa 

Cociña  Baixo Planta baixa (cafetería) 

Sala máquinas ascensor Baixo Planta baixa 

 

 

 

 

 

3.2 Emprazamento en planos 

3.2.1  

3.2.2 Cadros Eléctricos Planta Baixa 

 

 

 

  

 

 

Cadro Xeral                                                       Cadros xerais planta baixa 

 

  

     

 

Cadro Obradoiros   Cadro Local AMPA            Xerador Emerxencias       Cadro Cafetería 

   

 

   

Cadro Sección de instalacións / Biblioteca                                              Cadro Tecnoloxía  
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3.2.3 Cadros Eléctricos Planta Primeira e Segunda 

  

 

  

 

  

 

Cadro Xeral    Cadro Tecnoloxía 
 

 

  

  

 

 

 

Cadro Física       Cadro Química 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cadro Xeral        Cadro Salón de Actos 
 

 

3.2.4 Sala de Caldeiras e Transformador (Planta Baixa) 

 

 

 

 

 



 

 

                    
                Avda  de Compostela (O Marquiño)     s/n 15.800 Melide     881 86 61 09     ies.melide@edu.xunta.es 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2.5 Tanque de Gas 
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DOCUMENTO II: MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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4 CAPÍTULO 4. INVENTARIO E DESCRICIÓN DAS MEDIDAS E MEDIOS DE 
AUTOPROTECCIÓN.  

  

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

dispón o centro para controlar os riscos detectados, enfrontar as 

situacións de emerxencia e facilitar a intervención dos Servizos Externos 

de Emerxencias.  

  

4.1.1 Medios materiais: Instalacións de Protección.  

 

Sinálanse neste apartado todos os tipos de instalacións de Protección que se poden 

atopar no establecemento. Comprobaranse aquelas que se atopen no establecemento 

e proporase a instalación das que se consideren necesarias. As instalacións con que 

deben dotarse os establecementos establécense no Código  Técnico da  Edificación, 

Documento Básico Seguridade en caso de Incendios, Sección SI 4 Detección, control e 

extinción do incendio.  

 

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. 

 

Disponse neste centro dunha instalación de detección de incendios, nos locais onde 

exista risco de incendio en momentos de non ocupación, constituída por unha central 

de detección individual, detectores de fumes e termovelocimétricos. Controlarán os 

seguintes locais:  
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- Aulas de tecnoloxía, obradoiros, laboratorios, salas de caldeiras e grupo 

electróxeno con detectores termovelocimétricos. 

- Biblioteca, aulas de informática, Sala de C.T. e cuarto de vasoira con detectores 

de fumes. 

PLANTA BAIXA 

Sector numero 1 Corredor 1 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 5 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación na central Zonas 2 e 4 

 

Sector numero 1 Aula 105 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 4 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación na central Zona 2 

 

Sector numero 1 Biblioteca  

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 4 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación na central Zona 10 

 

Sector numero 1 Corredor 3 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 3 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación na central Zona 2 
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Sector numero 1 Sala de Caldeiras 

Tipos de detectores Detector 

termovelocimétrico 

Numero de detectores 3 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 14 

 

Sector numero 2 Corredor 2 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 6 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 4 

 

Sector numero 2 Aula tecnoloxía 

Tipos de detectores Detector 

termovelocimétrico 

Numero de detectores 3 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 4 

 

Sector numero 3 Obradoiro de Madeira 

Tipos de detectores Detector 

termovelocimétrico 

Numero de detectores 18 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 12 
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PLANTA PRIMEIRA 

Sector numero 1 Corredor  

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 3 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 6 

 

Sector numero 1 Laboratorio de Física 

Tipos de detectores Detector 

termovelocimétrico 

Numero de detectores 1 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 6 

 

Sector numero 1 Laboratorio de Química 

Tipos de detectores Detector 

termovelocimétrico 

Numero de detectores 1 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 6 

 

Sector numero 2 Corredor 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 5 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 6 
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Sector numero 2 Aula tecnoloxía 

Tipos de detectores Detector 

termovelocimétrico 

Numero de detectores 4 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 6 

 

Sector numero 2 Aula 211 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 1 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 6 

 

PLANTA SEGUNDA 

 

Sector numero 1 Aula 302 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 1 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 8 

 

Sector numero 1 Corredor 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 3 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 8 
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Sector numero 2 Corredor 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 5 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 8 

 

Sector numero 2 Salón de actos (audiovis.) 

Tipos de detectores Detector de fume 

Numero de detectores 4 

Fonte de alimentación Cadro xeral / batería 

Identificación  na central Zona 8 

 

4.1.1.2 Instalación de alarma.  

 

O sistema manual de alarma de incendios desta instalación está constituído por un 

conxunto de poxadores que conectarán as sirenas colocadas nas plantas do edificio de 

xeito que se poidan escoitar dende calquera punto do edificio en caso de alerta. 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:  

Uso previsto do edificio ou condicións do establecemento 

Docente  Si a superficie construída excede de 1.000 m². 

 

Cobertura da megafonía Planta baixa  

Planta baixa  Planta baixa  

Cobertura do timbre Todo o edificio  

Emprazamento dos poxadores 1. Planta baixa, sector 1, fronte á 

saída principal 

2. Planta baixa, sector 1, exterior 

sala de profesores. 
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3. Planta baixa, sector 1, biblioteca 

4. Planta baixa, sector 1, ó lado da 

escaleira 

5. Planta baixa, sector 2, exterior 

aula tecnoloxía 

6. Planta baixa, sector 3, exterior 

vestiarios obradoiro de madeira 

(x2) 

7. Planta primeira, sector 1, ó lado 

das escaleiras 

 8. Planta primeira, sector 2, exterior 

aula de tecnoloxía 

9. Planta segunda, sector 1, ó lado 

das escaleiras 

10. Planta segunda, sector 2, exterior 

salón de actos (audiovisuais) 

 

4.1.1.3 Instalacións fixas de extinción.  

 

Nas instalacións fixas de extinción faise unha clasificación de extinción polo axente 

extintor: auga, axentes extintores gasosos, espumas e po. O DB SI non fai distinción 

entre os diferentes tipos de axentes extintores para as instalacións fixas. Establece 

cando hai que ter esta instalación e o axente extintor estará determinado polo que se 

pretenda protexer. Deben contar con esta instalación os establecementos e zonas 

destinadas aos usos seguintes:  

 

Uso previsto do edificio 

En xeral Salvo outra indicación en relación co uso, en todo 

edificio cuxa altura de evacuación exceda de 80 m. 

En cociñas nas que a potencia instalada exceda de 
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20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público, 

ou de 50 kW en calquera outro uso (5) 

En centros de transformación cuxos aparatos 

teñan illamento dieléctrico con punto de 

inflamación menor que 300 ºC y potencia instalada 

maior que 1.000 kVA en cada aparato o maior que 

4.000 kVA no conxunto dos aparatos. Si o centro 

está integrado nun edificio de uso de Pública 

Concorrencia e ten acceso desde o interior do 

edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2.520 kVA 

respectivamente. 

Residencial publico Si a altura de evacuación excede de 28 m ou a 

superficie construída do establecemento excede 

de 5.000 m². 

 

4.1.1.4 Bocas de Incendio Equipadas. 

 

Ademais do hidrante dispoñible no exterior da sala de caldeiras, o edificio conta cunha 

rede de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) apropiada para a superficie adicada á 

docencia. Estas BIE están situadas de xeito que non haxa ningún punto orixe de 

evacuación situado a unha distancia superior a 25 metros da boca de incendios máis 

próxima, tendo en conta percorridos reais.  

Segundo o Regulamento 1942/93, o sistema de Bocas  de Incendio Equipadas consta 

dunha fonte de abastecemento, dunha rede de tubaxes e as bocas de incendio 

equipadas (BIE). Establece a súa situación a cinco metros da saída como máximo, e 

número e distribución de tal forma que toda a área a protexer quede cuberta por unha 

BIE. Igualmente establece as hipóteses de cálculo e as probas de presión.  

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 

En xeral   En zonas de risco especial alto, conforme ao 

capítulo 2 da Sección SI 1, nas que o risco débase 

principalmente a materias combustibles sólidas 

Residencial público  Si a superficie construída excede de 1000 m². ou 

o 

establecemento está previsto para dar 

aloxamento a mais de 50 persoas. 

Docente  Si a superficie construída excede de 2.000 m². 

 

As bocas de incendio equipadas están compostas por:  

-  Armario de chapa metálica.  

-  Debandoira coa mangueira enrolada.  

- Válvula de corte.  

- Manómetro.  

-  Lanza de tres efectos e pinza para lanza.  

-  Mangueira de 20 m., 25 mm. 

 

Numero Tipo Lonxitude 
mangueira 

Emprazamento 

1 25 mm 20 m. Planta baixa, corredor 1, fronte á 

saída principal e conserxería. 

2 25 mm 20 m. Planta baixa, corredor 1, fronte a 

porta de cafetería.  

3 25 mm 20 m. Planta baixa, corredor 1, 

biblioteca (parte alta). 

4 25 mm 20 m. Planta baixa, corredor 1,  ó lado 

do cadro eléctrico. 

5 25 mm 20 m. Planta baixa, corredor 2, fronte 

aula de tecnoloxía. 
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6 25 mm 20 m. Planta baixa, obradoiro de 

Madeira (x2) 

7 25mm 20m  Planta baixa, obradoiro de 

madeira (primeiro piso) 

8 25 mm 20 m. Planta baixa, corredor 3, fronte 

aula de informática. 

9 25 mm 20 m. Planta 1ª, sector 1, preto dos 

laboratorios de física e química, e 

das escaleiras. 

10 25 mm 20 m. Planta 1ª, sector 2, ó lado do aula 

de tecnoloxía e escaleiras. 

11 25 mm 20 m. Planta 2ª, sector 1, preto do 

laboratorio de CCNN e das 

escaleiras. 

12 25 mm 20 m. Planta 2, sector 2, ó lado do salón 

de audiovisuais e escaleiras. 

13  HIDRANTE Exterior Sala de Caldeiras 

 

4.1.1.5 Extintores.  

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

destinadas aos usos seguintes: 

 

Uso previsto do edificio ou condicións do establecemento 

En xeral  Un de eficacia 21A -113B: 

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como 

máximo, dende toda orixe de evacuación. 

- Nas zonas de risco especial conforme ao capítulo 2 

da Sección 1 (1) de este DB. 
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(1) Un extintor no exterior do local ou da zona e próximo á porta de acceso, o cal 

poderá servir simultaneamente a varios locais ou zonas. No interior do local ou da 

zona instalaranse ademais os extintores necesarios para que o percorrido real até 

algún deles, incluído o situado no exterior, non sexa maior que 15 m en locais de 

risco especial medio ou baixo, ou que 10 m en locais ou zonas de risco especial 

alto. 

 

Neste edificio disponse de extintores portátiles distribuídos en corredores, 

laboratorios, biblioteca, obradoiro, salas técnicas, ximnasio e pavillón. Nas aulas de 

informática, biblioteca, salas técnicas e obradoiros disporase de extintores de eficacia 

mínima 21-A113B, tipo Polvo Polivalente de 6 kg, situados de xeito que non haxa 

ningún punto de orixe de evacuación de estas zonas situado a una distancia superior a 

15 metros do extintor máis próximo.  Nas salas técnicas con risco de lume eléctrico 

disporase de extintores de CO2 de eficacia equivalente. Estas salas serán os cuartos de 

cadros xerais de distribución, cuartos de centralización de contadores, salas de 

máquinas e centros de transformación. Os extintores están sinalizados e visibles, de 

xeito que se permita unha utilización rápida e sinxela estando o extremo superior do 

extintor a unha altura sobre o chan menor a 1,7 metros. 

Número Axente extintor Eficacia Nº de placa Emprazamento 

1.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6817020 

Planta baixa, corredor 

1, entre aseo e aula 

106. 

2.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6776169 

Cafetería. 

3.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
2696954 

Biblioteca, parte alta 

4.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6814514 

Biblioteca, parte baixa, 

ó lado ventá esquerda 

5.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6814454 

Conserxería 

6.  Po Polivalente 21A -113B 6814460 Planta baixa, fondo do 
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ABC corredor 1, entre aulas 

108 e 109. 

7.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6814460 

Planta baixa, centro do 

corredor 2, preto da 

saída ó patio exterior. 

8.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6817044 

Planta baixa, fondo do 

corredor 2. 

9.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6817045 

Planta baixa, aula de 

tecnoloxía. 

10.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6818196 

Planta baixa, ximnasio, 

parede aseos mulleres 

11.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6818190 

Planta baixa, ximnasio, 

á dereita do acceso a 

pista 

12.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6818314 

Planta baixa, ximnasio, 

preto saída de 

emerxencia. 

13.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6664054 

Planta baixa, corredor 

2, ó lado das escaleiras 

14.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6817031 

Planta baixa, corredor 3 

entre os despachos de 

dirección. 

15.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6817607 

Planta baixa, obradoiro 

de madeira, detrás do 

tabique da entrada. 

16.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6818313 

Planta baixa, obradoiro 

de madeira, ó lado da 

saída ó exterior. 

17.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
68118311 

Planta baixa, obradoiro 

anexo de madeira, 
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esquina esquerda, 

parede norte. 

18.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

555 

Planta baixa, obradoiro 

anexo de madeira, ó 

lado da saída ó 

exterior. 

19.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
46699 

Planta 1ª, sector 1, 

preto dos aseos. 

20.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6817021 

Planta 1ª, sector 1 

entre os laboratorios 

de física e química. 

21.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6817018 

Planta 1ª, sector 2, 

centro do corredor. 

22.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6814502 

Planta 1ª, sector 2, 

fronte aula de 

tecnoloxía e escaleiras 

23.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6776146 

Planta 1ª, sector 2, 

fondo do corredor. 

24.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
8696811? 

Planta 2ª, sector 1, 

preto dos aseos. 

25.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

40624 

Planta 2ª, sector 1, ó 

lado do laboratorio de 

CCNN. 

26.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
2884 

Planta 2ª, sector 2, 

centro do corredor. 

27.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

6814521 

Planta 2ª, sector 2, 

fronte salón de 

audiovisuais. 

28.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
566 

Planta 2ª, sector 2, 

fondo do corredor. 
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29.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
1043 

Pavillón. Parede á 

dereita da entrada 

30.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

08538 

Pavillón. Parede á 

esquerda da entrada, 

metade de pista 

31.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

0094 

Pavillón. Parede á 

esquerda da entrada, 

preto do escenario 

32.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

2330 

Pavillón. Parede oposta 

á entrada, esquina 

dereita 

33.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

2357 

Pavillón. Parede oposta 

á entrada, metade de 

pista 

34.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

482 

Pavillón. Parede oposta 

á entrada, preto do 

escenario 

35.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

1042 

Pavillón. Escenario. 

Parede dereita (dende 

a pista) 

36.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 

8085 

Pavillón. Escenario. 

Parede esquerda 

(dende a pista) 

37.  Auga + Aditivos 

AFFF 

27A – 233B 
008076 

Planta baixa, Sala de 

Caldeiras 

38.  Neve Carbónica 

CO2 

34B-144BC 
247585 

Planta baixa, Sala de 

Caldeiras 

39.  Po Polivalente 

ABC/Automático 

21A -113B 
6847338 

Planta baixa, Sala de 

Caldeiras 

40.  Po Polivalente 21A -113B 6847336 Planta baixa, Sala de 
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ABC/Automático Caldeiras 

41.  Neve Carbónica 

CO2 

34B-144BC 
0946025 

Planta baixa, Sala do 

Transformador 

42.  Neve Carbónica 

CO2 

34B-144BC 

247659 

Planta baixa, Cadro 

Xeral Elect. (anexo 

Transformador) 

43.  Neve Carbónica 

CO2 

34B-144BC 

247609 

Planta baixa, Cadro 

Xeral Elect. (anexo 

Transformador) 

44.  Po Polivalente 

ABC (12kg) 

43A-233B 

1131130 

Planta baixa, Cadro 

Xeral Elect. (anexo 

Transformador) 

45.  Po Polivalente 

ABC 

21A -113B 
6814456 

Planta baixa, xenerador 

elect. Emerxencias. 

 

4.1.1.6 Iluminación de emerxencia.  

 

Dotación 

O edificio dispón dunha iluminación de emerxencia que, en caso de iluminación 

normal, reforza a iluminación necesaria para facilitar a visibilidade ós usuarios de xeito 

que podan abandonar o edificio, evite as situacións de pánico e permita a visión dos 

sinais indicativos das saídas e a localización dos equipos e medios de protección. 

 

Posición e características das luminarias 

A iluminación de emerxencia está situada a máis de 2m de altura. As luminarias de 

emerxencia están situadas en cada porta de saída de emerxencia, próximas a todos os 

cambios de dirección e interseccións, descansos das escaleiras, equipos de extinción e 

poxadores de alarma, e ós cadros de iluminación. Asemade, cada aula e calquera tipo 

de estancia (oficinas, cafetería...), e os aseos (agás os aseos de profesores na planta 

baixa) teñen unha luminaria enriba da porta de saída. Por último, tamén hai luminarias 
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de emerxencia ó longo dos corredores para que os usuarios podan seguir sen 

problema as vías de evacuación.  

 

Características da instalación 

Trátase de luminarias de emerxencia de instalación fixa, construídas en material 

plástico auto extinguible e con autonomía de 1 hora de 1x8W. Entrarán en 

funcionamento ó producirse un fallo de corrente na instalación de iluminación, ó estar 

provistas de fonte de enerxía propia. 

 

Iluminación dos sinais de seguridade 

A saída da planta e do edificio está sinalizada. Asemade, disponse de sinais indicativos 

dos percorridos a seguir dende toda orixe de evacuación ata o punto onde sexa visible 

a saída ou o sinal que a indica. 

Os medios de protección contra incendios de utilización manual son facilmente 

localizables dende calquera punto do corredor ou espazo diáfano onde se atopen.  

 

4.1.2 Medios humanos do Establecemento. 

 

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

formada por: 

- Xunta de auto protección escolar (Dirección e representantes dos colectivos 

que compoñen o Consello escolar) 

- X. E., Xefe de Emerxencias. (Encargado de resolver as emerxencias) 

- X. I., Xefe de Intervención. (Coordinador dos equipos que interveñen) 

- E. A. E., Equipo de Alarma e Evacuación. (Dan a alarma e evacúan) 

- E. P. A., Equipo de Primeiros Auxilios. (Atención sanitaria primaria) 

-E.P.I., Equipo de Primeira Intervención. (Primeira actuación contra a 

emerxencia) 

 

4.1.2.1 Xunta de Autoprotección Escolar 

Está composto por: 
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- 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 autoprotección ten as seguintes funcións: 

- Programa de Mantemento das instalacións. 

- Programa de Formación da Brigada. 

- Investigación das emerxencias. 

- Implantación do Plan. 

- Recepción das Alarmas. 

- Declaración do tipo de Emerxencia. 

- Revisión e actualización do plan. 

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

- Recepción dos partes de incidencias. 

- Recepción e información a Axudas Exteriores. 

 

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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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. 

 

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

É o equipo que actúa contra a emerxencia no primeiro momento tentando resolvela. 
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XUNTA DE AUTOPROTECCION NOME E APELIDOS 

DIRECTOR DO CENTRO RAMIRO PIÑEIRO OLIVEIRA 

REPRESENTANTE DOCENTES CLAUDIO FERNÁNDEZ BARREIROS 

REPRESENTANTE DA ANPA JUAN CARLOS VILLASANTE GONZÁLEZ 

REPRESENTANTE DO PERSOAL 
NON DOCENTE 

ISABEL FERREIRO PARDO 

REPRESENTANTE DO 
ALUMNADO 

MARÍA FUCIÑOS CORRAL 

 
 

XEFE DE EMERXENCIA 

Director do centro  

SUPLENTE: Cargo directivo presente no centro 

 
 

XEFE DE INTERVENCIÓN 

Secretario do centro 

SUPLENTE 

Cargo directivo presente no centro 

 

 
 

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCION 

Profesorado aulas próximas á incidencia 

Profesorado de Ciclo Madeira  

 

 
 

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS 

Subalternos 

Profesores Ciclo de Madeira 

Profesores de Educación Física 

 
 

EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN  
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Subalternos 

Profesorado de aula e profesorado de garda 

Administración 

4.2 As medidas e os medios, humanos e materiais, dispoñibles en aplicación 

de disposicións específicas en materia de seguridade. Planos. 

4.2.1 Plano de distribución de medios de detección automática e manual. 

                                           Planta Baixa 
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Planta primeira 
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Planta segunda 
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4.2.2 Plano de distribución de medios de extinción: B.I.E. e extintores. 

 Planta Baixa 
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Planta Primeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obradoiro 1º piso 
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Planta Segunda 
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Pavillón 
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4.2.3 Sinalización de emerxencia. 

 Planta Baixa 
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Planta Primeira 
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Planta Segunda 
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5 CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS. 
 

5.1 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de risco, que 

garante o control das mesmas. 

En tódolos casos, o mantemento preventivo das instalacións, garantirá a operatividade 

das mesmas e que estas non orixinan riscos ás persoas, bens nin ó medio ambiente. 

Unha vez realizadas os traballos de prevención, tanto o mantedor como o usuario ou 

titular da instalación, conservarán constancia documental do cumprimento do 

programa de mantemento preventivo, indicando, como mínimo: as operacións 

efectuadas, o resultado das verificacións e probas e a substitución dos elementos 

defectuosos que se puideran realizar. As anotacións deberán levarse ó día e estarán a 

disposición dos servicios de inspección da Consellería de Industria. 

 

Instalacións eléctricas 

 

- As instalacións eléctricas comportan un perigo evidente. Por isto, está 

prohibido manipular, modificar, ou reparar a instalación por persoal que 

non sexa instalador electricista autorizado pola Delegación Provincial 

competente. 

- Se se apreciara quentamento nos condutores ou enchufes, deben 

desconectarse. 

- As clavixas ou enchufes deben ter as patillas ben atornilladas, para evitar 

chispazos e quentamentos. 

- Para a limpeza de lámpadas e placas de mecanismos eléctricos, deberanse 

desconectar previamente. 

- Non se debe modificar, sustituir ou anular ningún dos elementos dos cadros 

de protección. 
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- No caso de interrupción continuada do subministro eléctrico, deberanse 

desconectar tódolos aparellos conectados, para que non se danen ó 

restablecer o servizo. 

- Comprobar os interruptores automáticos diferenciais (I.A.D.) pulsando o 

botón de proba. Se non se dispara, é que está avariado e non existe 

protección contra as derivacións. Por isto, deberase avisar a un instalador 

autorizado. 

- Non se deben enchufar as clavixas coas mans molladas. 

- Non se deberán usar aparellos eléctricos sen illante (cables pelados), nin 

clavixas ou enchufes rotos. 

- Ó facerse a limpeza, deberanse desconectar os aparellos das tomas de 

corrente. 

- Non tire do cable ó desconectar os aparellos. 

- Non deben acercarse ós cables de alimentación dos aparellos eléctricos a 

elementos de calefacción ou a fontes de calor. 

- Se caera auga sobre algúns aparellos eléctricos, desconectarase o circuíto e 

efectuarase a operación coas mans enxoitas e os pés calzados. 

- No caso de ausencia prolongada, desconectarase a instalación por medio 

do interruptor xeral. 

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

ou polo persoal da empresa mantedora autorizada. 

 

EQUIPO MENSUAL SEMESTRAL ANUAL QUINCENAL DECENAL 

Diferencial 
Probar botón 
de 
funcionamento 

    

Cadro de 
mando e 
protección 

Observar 
limpeza 

Identificación 
de rótulo de 
circuítos 

Estado de 
conexións e 
proteccións 

o.c.a. 
Revisión e 
proba xeral. 

Rede terras   
Medir valor de 
terra e 
continuidade 

  

Circuítos 
xerais 

   
Probas de 
illamento e 
continuidade. 
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Revisión xeral 

Interruptores 
e tomas de 
corrente 

 
Revisión de 
estado 
exterior 

   

Caixa xeral 
protección 

  

Limpeza 
interior. 
Comprobar 
conexións 

Revisión 
xeral. 
Comprobar 
fusibles 

 

Módulo de 
medida 

  

Limpeza 
interior 
Comprobar 
conexións 

  

Luminarias e 
lámpadas 

 Limpeza xeral 
Comprobar 
fixacións 

  

Equilibrado 
fases 

 
Medición e 
corrección 

   

Bloques 
emerxencias 

  
Comprobación 
de acendido 

  

 

Instalacións de equipo a presión – SALA DE CALDEIRA. 

 

- Toda modificación que se prevexa efectuar, requirirá o estudio e dirección 

do técnico cualificado e a instalación deberá ser realizada por instalador 

autorizado. 

- Poden ser motivos de modificación os seguintes: 

o Ampliación parcial da instalación 

o Cambio de tipo de combustible 

o Cambio no uso do edificio 

- Deberá gardarse no centro a documentación técnica do equipo da caldeira, 

manual de funcionamento, catálogo de pezas de recambio e garantía do 

fabricante. 

- As instrucións do servizo colocaranse en sitio visible na sala de caldeiras. 

- A instalación manterase chea de auga incluso en períodos de 

funcionamento, a fin de evitar oxidacións por entrada de aire. 

- A ventilación e renovación de aire en locais quentados realizarase en 15 ou 

20 minutos como máximo. 
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- As anomalías observadas no funcionamento da calefacción, debe ser 

comunicada ás persoas encargadas do mantemento. 

- As tubeiras non poderán ser utilizadas como baixantes de posta a terra de 

aparellos eléctricos. 

- Antes de poñer en marcha a instalación, hase de comprobar que o circuíto 

está cheo. 

- En xeral, debe vixiarse permanentemente polos usuarios, esta instalación 

de calefacción, observando a aparición de olores por fugas de combustible, 

se existen roturas, o estado das chaves de corte, o estado das tubeiras, a 

inexistencia de placas de advertencias, de prohibicións, goteo en válvula de 

seguridade, ruídos, vibracións, etc... 

 

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

ou sistema ou polo persoal da empresa mantedora autorizada: 

EQUIPO PERMANENTE ANUAL 

CALDEIRA DE 
GASÓLEO 

Vixiarase a presión 
da instalación, para 
evitar 
sobrepresións na 
rede. 

Comprobación de: 
. Funcionamento de válvulas de seguridade, termóstatos, 
etc. 
. A presión do auga da instalación. 
. Estado de limpeza do queimador, do intercambiador e dos 
eléctrodos do acendido. 
. Enchido do vaso de expansión. 
. A estanquidade da instalación de gas e de auga. 
. Bloqueo da bomba de circulación. 
. Caudal de gas e presión do mesmo. 
Actuacións: 
. Limpeza do fondo da caldeira. 
. Limpeza da cheminea e conexión á caldeira. 
. Descalcificación do bloque térmico, no seu caso. 

 

 

Depósitos de combustibles líquidos 

 

- Non poderá realizarse ningunha modificación na instalación. No caso de 

decisión requirirase estudio e autorización dun técnico competente. 
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- Seguiranse as instrucións de funcionamento e posta en marcha da 

instalación. 

- En zoas de depósitos non poderán entrar nin permanecer persoas alleas 

non autorizadas. 

- Revisarase a instalación e probarase de novo cando exista variación no tipo 

de gas ou da súa utilización. 

- Coidarase a permanencia de carteis visibles con inscricións de “gas 

inflamabe”, “prohibido fumar” e símbolo de “perigo de morte”. 

 

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

ou sistema ou polo persoal da empresa mantedora autorizada. 

 

EQUIPO MENSUAL ANUAL 

TANQUE DE GAS 
PROPANADO LICUADO 
 

Vixiarase a presión da 
instalación, e limpeza do 
grupo e trasfega. 

Comprobación de: 
. Funcionamento de 
válvulas de seguridade de 
corte 
. Bomba de circulación 
. Tubo de ventilación 
Actuacións: 
. Limpeza de arqueta. 

 

Instalacións de telecomunicacións – Rede de telefonía.  

En xeral non se realizarán modificacións nas instalacións descritas sen a intervención 

do técnico competente ou instalador autorizado. 

As instalacións deben estar perfecto estado de funcionamento en tódolos seus 

elementos. 

Non se ampliarán o número de tomas, nin se manipularán os tendidos de cables 

propiedade das compañía subministradora. 

Comprobaranse as instalacións no caso de facer obras de calquera natureza en zoas 

que poidan afectar ós compoñentes, elementos ou circuítos das instalacións. 

Operacións a realizar por el persoal especializado do fabricante ou instalador do 

equipo ou polo persoal da empresa mantedora autorizada. 
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EQUIPO MENSUAL 

Teléfonos Funcionamento 

 

 

Os equipos de elevación con todos os seus compoñentes 

Non se realizarán modificacións nas instalacións descritas sen a intervención do 

técnico competente ou instalador autorizado. 

5.2 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de protección 

que garanta a súa operatividade. 

 

Mantemento dos extintores 

 

 TRIMESTRAL ANUAL QUINQUENAL 

Persoal de empresa 
mantedora 
autorizada, ou persoal 
usuario ou titular da 
instalación: 

. Comprobación da 
accesibilidade, 
sinalización, bo estado 
aparente de 
observación 
. Inspección ocular de 
seguros, precintos, 
inscricións... 
. Comprobación do 
peso e presión no seu 
caso. 
. Inspección ocular do 
estado externo das 
partes mecánicas. 

  

Persoal especializado 
do fabricante ou 
instalador do equipo 
ou sistema ou polo 
persoal da empresa 
mantedora 
autorizada. 

 . Comprobación do 
peso e presión no 
seu caso. 
. 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. 

. 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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. Inspección ocular 
do estado das 
partes mecánicas. 

 

 

 

 

Mantemento das BIE´s 

 TRIMESTRAL ANUAL QUINQUENAL 

Persoal de 
empresa 
mantedora 
autorizada, ou 
persoal usuario 
ou titular da 
instalación: 

. Comprobación da 
accesibilidade e 
sinalización dos equipos. 
. Comprobación por 
inspección de tódolos 
compoñentes, 
procedendo a desenrolar 
a mangueira en toda a 
súa extensión e 
accionamento da 
boquilla caso de ser de 
varias posicións. 
. Comprobación, por 
lectura do manómetro, 
da presión de servizo. 
. Limpeza do conxunto e 
engrase de peches e 
bisagras en portas do 
armario. 

  

Persoal 
especializado do 
fabricante ou 
instalador do 
equipo ou 
sistema ou polo 
persoal da 
empresa 
mantedora 
autorizada. 

 . Desmonte da 
mangueira e ensaio 
desta en lugar 
adecuado. 
. Comprobación do 
correcto 
funcionamento da 
boquilla nas súas 
distintas posicións e 
do sistema de 
peche. 
. Comprobación da 
estanquidade dos 
racores e 
mangueira, e estado 
das xuntas. 

. A mangueira debe 
ser sometida a unha 
presión de proba de 
15 kg/cm2. 
 



 

 

                    
                Avda  de Compostela (O Marquiño)     s/n 15.800 Melide     881 86 61 09     ies.melide@edu.xunta.es 

      
 

. Comprobación da 
indicación do 
manómetro con 
outro de referencia 
(patrón) axustado no 
racor de conexión da 
mangueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO III: PLAN DE ACTUACIÓN 
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6 CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS. 
 

6.1 Identificación e clasificación das emerxencias. 

En función da gravidade: 

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

seguintes tipos de emerxencia: 

- Pre-emerxencia – conato de emerxencia: É o accidente que pode ser 

controlado e dominado de maneira sinxela e rápida polo persoal e medios de 

protección propios da actividade, dependencia ou sector. 

- Emerxencia parcial: É o accidente que para ser dominado require a actuación 

dos equipos especiais de emerxencia. Os efectos da emerxencia parcial 

quedarán limitados a un sector ou zona e non afectarán a outros sectores 

veciños nin a terceiras persoas. Non fai falta a intervención de equipos de 

emerxencia alleos. 

- Emerxencia xeral: É o accidente que precisa da actuación de tódolos equipos e 

medios de protección do edificio e a axuda de medios de socorro e salvamento 

exteriores. A emerxencia xeral comportará a evacuación das persoas na súa 

totalidade ou de determinados sectores. 

 

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

 

6.1.1 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. 
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- 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,...). 

 

6.1.2 Riscos Tecnolóxicos. 

 

   Riscos industriais. 

 - A pre-emerxencia 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. 

      

6.1.3 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. 

Aviso de bomba 
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 - Non existe preemerxencia nin emerxencia parcial xa que este 

fenómeno non é predicible. 

- A emerxencia xeral require a inmediata evacuación do edificio. 

Accidente de traballo e/ou emerxencias sanitarias 

- A preemerxencia son todos os accidentes de traballo 

- A emerxencia parcial prodúcese si se require a intervención do persoal 

do centro para facer fronte a feridas ou lesións leves e paliar os 

posibles danos materiais. 

- A emerxencia xeral iníciase cando o persoal do centro non dispón dos 

materiais ou coñecementos para facer fronte as lesións e feridas, ou 

cando se entende que estas son o suficientemente graves como para 

reclamar axuda especializada. 

 

6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias. 

 

6.2.1 Detección e Alerta. 

 

Defínese como: Situación declarada co fin de tomar precaucións específicas debido á 

probable e próxima ocorrencia dun suceso ou accidente. Consiste en avisar do xeito 

máis rápido posible á Brigada de Emerxencias para mobilizala e estea previda para 

unha actuación inmediata. 

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. 

 

6.2.2 Mecanismos de Alarma. 

 

Defínese como: Aviso ou sinal pola que se informa ás persoas para que sigan 

instrucións específicas ante unha situación de emerxencia. Así, a alarma é a 
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comunicación da emerxencia a todos os usuarios do establecemento e, por 

conseguinte, a orde de evacuación dunha zona ou sector. 

A alarma comunicarase ó Xefe de Emerxencias (X.E.) e ó Xefe de Intervención (X.I.), 

quen acudirá a comprobar a alarma. Debe levar rexistro de tódalas alarmas acaecidas 

no centro e informara ó Xefe de Emerxencias. Posteriormente o X.E. ordenará a 

transmisión da alarma por medios técnicos ou polo persoal do Equipo de Alarma e 

Evacuación.  

A alarma transmitirase por medios técnicos sempre que sexa posible. Poden utilizarse: 

- Medios de comunicación. 

- Timbres. 

- Sirenas. 

- Megafonía. 

 

6.2.2.1 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 persoal encargado de dar os avisos tanto ós traballadores do centro como ó exterior 

serán, por este orde: 

 

1. Administrativos 2. Subalterno 3. Equipo Directivo 

 

O aviso ós traballadores e/ou usuarios realizarase por medios técnicos, que serán 

postos en funcionamento polo Centro de Control por orde do Xefe de Emerxencias. 

Se non existen 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. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNHA CHAMADA DE EMERXENCIA. 



 

 

                    
                Avda  de Compostela (O Marquiño)     s/n 15.800 Melide     881 86 61 09     ies.melide@edu.xunta.es 

      
 

 Cando se recibe unha chamada de emerxencia: 

o Tomar os datos persoais de quen fai a chamada e dende que teléfono 

ou extensión se produce. 

o Comprobar a chamada recibida 

o Anotar a situación, lugar, tipo de sinistro e apreciación de circunstancias 

(olor, calor, fume...) 

o Avisar ó X.E. e ó X.I. 

o Agardar instrucións do X.E. 

 

 Cando se realiza unha chamada de emerxencia: 

o Débese facer cando a organización e os medios operativos propios non 

foron dabondo ou non foron quen de mitigar e controlar o suceso. A 

organización deste edificio ha de tratar de atender calquera suceso no 

ámbito do mesmo, sendo conscientes das limitacións e da preparación 

non especializada do persoal. Por isto, non escusa derivar as actuacións 

fronte ás emerxencias ós servicios da Axuda externa por sistema.  

É de vital importancia saber informar correctamente sobre as circunstancias ás que 

nos enfrontamos. Os servizos de urxencia só contan cos nosos datos polo que haberá 

que facilitar información acerca de: 

o Lugar exacto: evitar referencias que dependan do coñecemento da zona na 

que estamos. O nome completo do centro, a dirección exacta ou calquera 

indicación que permita xeolocalizar o lugar do sinistro é clave para a chegada 

dos medios de axuda. 

o Tipo de accidente: tanta información como sexa posible sobre as circunstancias 

exactas do problema. 

o Número de feridos e situación dos mesmos: Hai que indicar cantas persoas 

están afectadas e cal é o seu estado segundo as pautas que nos marquen desde 

a central de urxencias (p.e. se está consciente, se respira ben...) 

o Identificarse: é importante que lle digamos á central de urxencia quen somos, 

facendo constar que responsabilidades asumimos nese momento (director/a, 
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profesor/a responsable, para que poidan dirixirse a nós e darnos indicacións 

precisas...) 

o Se nos poñen en contacto cun equipo médico, DEBEMOS SEGUIR SEMPRE AS 

SÚAS INSTRUCIÓNS e non facer nada sen consultalo primeiro. 

o NUNCA DEBEMOS CORTAR A COMUNICACIÓN ata que a central nolo indique. 

A axuda externa está composta de xeito común polos servicios seguintes: 

 Emerxencias e Protección Civil: para preparar dispositivos de longo alcance 

fronte a sucesos graves ou de localizar e poñer recursos de calquera tipo a 

disposición dos usuarios do centro. 

 Bombeiros: para a extinción de incendios, rescate de vítimas e atrapados e 

asegurar a integridade das persoas. 

 Asistencias Sanitarias: para atención primeira ou evacuación de feridos, 

traslado e ingreso a centros hospitalarios... 

 Garda Civil: para manter a orde pública, protección de persoas e bens ou para 

tarefas propias como as da Policía Xudicial. 

 Policía Local: para control do tráfico, apoio na evacuación ou calquera outra 

tarefa semellante dos corpos e forzas da orde  

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. 

 

ORGANISMO TELÉFONO 

EMERXENCIAS 112 / 061 

PROTECCIÓN CIVIL 670 498 848 

PARQUE BOMBEIROS (Arzúa) 981 500 836 
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POLICÍA LOCAL 610 673 767 / 981 505 003 

GARDA CIVIL 981 505 007 

CENTRO DE SAÚDE 981 506 176 

CONCELLO 981 505 003 

 

6.2.2.2 Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de 

Protección Civil.   

112 

O Centro de Coordinación de Emerxencias do establecemento vai ser o Centro de 

Control. Está situado na Conserxería, próxima á entrada do establecemento e conta 

con liña de teléfono directa ao exterior. Está PROHIBIDO efectuar chamadas ó Centro 

de Coordinación para solicitar información. Hai que evitar que a Central se bloquee. 

6.2.3 Mecanismos de resposta fronte á emerxencia. 

Os medios técnicos, como detectores de fume, deberán funcionar automaticamente. 

Os medios humanos, persoal adscrito á Brigada de Emerxencias, cumprirá as tarefas 

asignadas ó Equipo en que estean integrados, segundo o tipo de emerxencia. 

No caso de urxencias sanitarias, o persoal adscrito o Equipo de Primeiros Auxilios debe 

contar cunha Caixa de Urxencias Básica que conste dos seguintes elementos: gasas e 

luvas estériles, vendas de gasa, algodón (non usar nunca en feridas), tiras adhesivas, 

esparadrapo de papel (hipoalerxénico), triángulos de tela para inmobilización e 

vendaxes improvisados, bolsas de frío instantáneo, soro fisiolóxico, xabón neutro, 

gasas con remate para taponamentos nasais, antiséptico incoloro tipo clorhexidina, 

antiséptico coloreado tipo povidona iodada, termómetro, tesoiras de punta 

redondeada, pinzas sen dentes, lanterna e manta térmica.  

Ademais de ó alcance do Equipo de Primeiros Auxilios, deberá haber unha Caixa de 

Urxencias nos obradoiros de tecnoloxía, para poder dar atención rápida ante un 

posible accidente de carácter leve. 

Cabe destacar, tamén nas urxencias sanitarias, o programa ALERTA ESCOLAR; 

conxunto de actuacións establecidas polo protocolo da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, e no que colabora a Fundación-061. A ALERTA ESCOLAR 
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pretende dar atención sanitaria inmediata e eficaz a todas as nenas e nenos 

escolarizados entre os 0 e os 16 anos, que padecen patoloxías crónicas susceptibles de 

descompensación con compromiso vital: 

 Crises alérxicas (anafilaxe) por exposición a alérxenos, normalmente 

alimentarios. 

 Crises comiciais (epilepsia en todas as súas formas). 

 Crises diabéticas (en xeral, por hipoglicemia). 

Tras recibir unha alerta, identifícase o alumno ou alumna inscrito na base de datos do 

programa, o que lles dá aos facultativos acceso inmediato ao seu historial clínico. Isto 

posibilita acadar un alto nivel de eficacia e unha utilización racional dos recursos 

dispoñibles para a atención da urxencia. O profesorado é, deste xeito, dirixido por un 

médico desde a Central de Coordinación na asistencia ao alumnado afectado, 

podendo, se é vital, administrarlle de maneira precoz, unha medicación pautada de 

antemán, que é conservada e custodiada no centro escolar. 

Formulario de inscrición no programa ALERTA ESCOLAR, dispoñible no protocolo de 

urxencias sanitarias e enfermidade crónica                                                  

(http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/urxencias_sanitarias_e_enfermidad

e_cronica_a.pdf) 

As familias serán informadas puntualmente de todas as urxencias que lles afecten ós 

e ás menores ó seu cargo. 

En caso de urxencias vitais ou de gravidade a prioridade é contactar cos servizos de 

urxencia. Non obstante, sempre que sexa posible e paralelamente á actuación 

temperá, a familia será informada mediante chamada telefónica do ocorrido e das 

actuacións que se están a levar a cabo. Cando a persoa que socorre estea sola, a 

prioridade nestes casos será estar en contacto cos servizos de urxencia e seguir as súas 

instrucións. Cando a vítima estea estabilizada ou os servizos médicos asuman a súa 

atención será cando informaremos a familia por vía telefónica. 

En caso de urxencias menos graves, independentemente de que se atenda a vítima, 

avisarase a familia da situación para que tome as medidas que estime oportunas 

(levala ó domicilio, ó médico, etc.). 
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En calquera caso, ó remate da atención, trasladarase a información necesaria ó 

“Rexistro de actuacións en emerxencias e incidencias”. 

En caso de incidentes que non requiran aviso inmediato ás familias, darase traslado a 

estas igualmente dunha copia do parte de atención para o seu coñecemento. 

 

6.2.3.1 Así ante un CASO DE ACCIDENTE: 

Na abordaxe das situacións que requiren intervención de urxencia por accidente hai 

que observar unha conduta  

PAS (Protexer – Avisar - Socorrer) 

 PROTEXER O LUGAR DOS FEITOS: Protexer o accidentado e a persoa que 

intervén. É preferible afastar o perigo que mobilizar o accidentado 

 AVISAR OS SERVIZOS DE SOCORRO: sempre que a urxencia non poida ser 

atendida desde o centro. 

 SOCORRER: APLICAR ESTAS INSTRUCIÓNS 

o Primeiro: salvar a vida. É o obxectivo prioritario da actuación. 

o Segundo: evitar que se agraven as lesións. A nosa actuación, guiada 

polos servizos de urxencia, debe ir enfocada a evitar que as condicións 

da persoa afectada empeoren e, de ser posible, estabilizala e mellorar 

as súas condicións de espera. 

o Terceiro: Organizar. Afastar os curiosos, transmitir instrucións da 

central e dos servizos de urxencia, etc. 

Tendo en conta o arriba sinalado, o persoal do centro actuará do seguinte xeito ante 

un accidente: 

1. Detección por calquera persoa e primeira actuación. A persoa que detecta o 

accidente so debe actuar sobre o accidentado se ten total certeza de saber 

facelo. Non actuar nunca en caso de dúbida. 

2. Comunicación da emerxencia ó Centro de Control (Equipo de Primeiros Auxilios 

E.P.I.) situado na conserxería. Se non se atopa a ningún membro do E.P.I. na 

conserxería, débese dar aviso ós profesores do ciclo de madeira (tamén 

membros do E.P.I.).  Se é posible levarase ó ferido á enfermaría, onde o E.P.I. 

valorará a situación e decidirá si se pode atender en primeira instancia ó ferido 
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facendo uso dos materiais dispoñibles (caixa de urxencias básica e outros).  Se 

non se pode trasladar ó ferido, o E.P.I. trasladarase ó lugar onde está o ferido e 

actuará do xeito indicado anteriormente. 

3. Transmisión da alarma ó Xefe de Emerxencias e Xefe de Intervención en 

calquera caso. Se a situación transcende ás posibilidades de actuación do E.P.I. 

requirirase a intervención de asistencia sanitaria se se aprecia urxencia e logo 

informarase á familia. Si o ferido non reviste urxencia chamarase á familia para 

que acuda ó centro e acompañe ó ferido ó seu domicilio ou centro sanitario. A 

familia debe cumprimentar un documento no que conste que se fai cargo do 

ferido e sae do centro. O X.I. rexistrará á emerxencia. No caso de non contactar 

coa familia, poderase trasladar ó accidentado a un centro sanitario solicitando 

un taxi e acompañado dun profesor/a. 

En moitos casos, cando se detecta un accidente, non é posible contactar coa asistencia 

sanitaria ou o accidente non reviste urxencia ou se trata dun pequeno incidente. Neste 

caso, o que detecta o accidente pode tratar de paliar o problema, sempre que saiba 

con certeza o modo de actuación. Non actuar nunca en caso de dúbida.  

Para estes casos, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establece no 

seu protocolo de urxencias sanitarias unha serie de fichas de actuación cando non sexa 

posible contactar cos servicios sanitarios ou de urxencia ou cando se trata de 

pequenas incidencias: 

o Accidentes por electricidade: 

 Cortar a corrente eléctrica 

 Illarse ó rescatar ó ferido: apartalo da corrente eléctrica coa axuda dunha 

pértega de material illante (ex: o pau dunha vasoira), e subirse a algo illado 

(cadeira de madeira, caixa de plástico...) para rescatar ó illado. 

 Esperar a atención sanitaria. 

o Alteracións da temperatura corporal 

 Tranquilizar ó/á alumno/a, buscarlle un ambiente axeitado e colocalo 

nunha postura cómoda. 

 Valorar a presenza de febre cun termómetro. Non abrigar si hai febre. Se é 

moi alta avisar ós servicios sanitarios. 
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 Avisar á súa familia. 

o Amputacións traumáticas 

 Manter o membro elevado 

 Sobre o membro amputado:  

 Lavar as mans e poñer luvas 

 Buscar o membro amputado, envolvelo en gasas estériles, 

introducilo nunha bolsa e pechala e introducir esa bolsa noutra cun 

pouco de xeo rebaixado cun pouco de auga 

 O ferido e o membro amputado deben trasladarse sempre xuntos. 

o Crises asmáticas 

 Tranquilizar ó/á alumno/a, buscarlle un ambiente relaxado, postura 

cómoda e afastado de factores desencadeantes ou irritantes (cheiros 

fortes). 

 No caso de alumnos que usen broncodilatadores, bastará con tranquilizalo 

e supervisar o tratamento. Si a crise é grave os broncodilatadores poden 

resultar ineficaces por non ser quen de inhalar coa forza necesaria. 

o Crises comiciais (convulsivas) 

 Deixar que a crise siga o seu curso, apartando obxectos perigosos, 

protexendo a cabeza, afrouxando a roupa e poñendo ó/á alumno/a de lado. 

 Cando remate a convulsión, colocalo en posición lateral de seguridade e 

esperar a asistencia sanitaria. 

 Nunca suxeitar á víctima, non taponar a boca nin intentar poñerlle algo 

entre os dentes. 

o Crises diabéticas. 

 O alumnado con diabetes estará dado de alta no programa Alerta Escolar. 

Avisarase á familia, e se non é posible, ós servicios de urxencia a través de 

Alerta Escolar. 

 Se hai situación de perda de consciencia, convulsións..., contactarase 

inmediatamente co 061 activando a resposta de Alerta Escolar. 

 

o Crises psiquiátricas ou afíns. 
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 Tranquilizar ó/á alumno/a e trasladalo a un ambiente relaxado. Se non é 

posible, apartar o resto do alumnado do lugar onde está. 

 Tratar de permanecer dúas persoas xunto ó alumno. 

 É prioritario que non se faga dano a si mesmo ou a outros. As accións 

correctoras ou sancionadoras deben quedar de lado, tratando de buscar a 

volta á calma. 

 Avisar á familia. 

 Seguir as pautas establecidas para a actuación fronte a conductas pasivas e 

agresivas no Plan de Convivencia. 

o Contusións, escordaduras e luxacións. 

 Aplicar frío local, inmobilizar a zona con vendaxe ou estribeira. 

 Manter en repouso e elevar a extremidade afectada. 

 Remitir a atención sanitaria. 

 Nunca mover a zona ou articulación danada. Non corrixir a deformidade e 

non aplicar pomadas ou analxésicos. 

o Corpos estraños 

 Lavar as mans e poñer luvas 

 Lavar abundantemente con soro fisiolóxico 

 Se é nos ollos, cubrir con gasa estéril e enviar a un centro sanitario. 

 Se é no nariz ou oídos, non tocalos e acudir a un centro sanitario. 

o Dor de cabeza, dental, torácica ou abdominal 

 Tranquiliza ó/á alumno/a, buscándolle un ambiente axeitado (relaxado e luz 

tenue) e colocalo nunha postura cómoda. 

 Se non remite a dor de cabeza ou torácica, avisar á familia e vixiar as 

constantes vitais, nivel de consciencia. No caso de dor torácica non dar 

comida, bebida de ningunha clase. Tampouco aplicar medicamentos. 

 Se hai dor dental, avisar á familia e momentaneamente aplicar frío local con 

xeo envolto en panos ou bolsas de frío instantáneo.  

 Se hai dor abdominal e non remite nun prazo breve avisar á familia.  Se a 

dor é moi intensa ou o abdome está duro (ventre en táboa) solicitar 

traslado urxentemente a un centro sanitario.  Cando a dor estea asociada a 
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ansiedade, sudación, palidez, náuseas ou vómitos contactar 

inmediatamente cos servicios de urxencia 

 

o Epistaxes (hemorraxias nasais) 

 Lavar as mans e poñer luvas 

 Presionar con dous dedos sobre a ventá nasal sangrante e contra o tabique 

nasal, coa cabeza cara adiante. Pasado uns 10 minutos, aliviar a presión e 

comprobar que cesou a hemorraxia. De non ser así, introducir unha gasa 

impregnada cun pouco de auga osixenada pola fosa nasal sangrante. 

 Se continua a hemorraxia, acudir a un centro sanitario sen quitar a gasa. 

 Nunca soar o nariz. 

o Feridas 

 Lavar as mans e poñer luvas, limpar a ferida con auga e xabón. Secar a 

ferida con gasa dende o centro da ferida cara os lados sen facer forza. 

 Desinfectar con antiséptico axeitado para feridas abertas como os baseados 

na clorhexidina. 

 Nunca usar alcol nin auga osixenada (nin xeles de desinfección sen auga) 

 Cubrila con gasa e esparadrapo hipoalerxénico ou cunha tira adhesiva 

sanitaria. 

 Se a ferida non é absolutamente superficial, notificar á familia para que 

estime solicitar valoración sanitaria. 

 Nunca empregar algodón, pomadas, pos, etc. sobre a ferida. Non facer 

manipulacións innecesarias e non limpar con trapos, panos ou as mans 

o Fracturas 

 Inmovilizar antes de mover, SEMPRE na mesma posición na que 

encontramos o oso, así como articulacións próximas por riba e por debaixo 

da fractura. 

 Non suxeitar no lugar da lesión e non facer movementos innecesarios. 

o Hemorraxias 

 Lavar as mans e poñer luvas 
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 Deter a hemorraxia facendo presión directa no punto sangrante, mantendo 

o membro sempre elevado. Comprimir directamente na zona que sangra 

con gasa ou panos limpos durante 5-10 minutos e non retirar o apósito. Se 

segue a hemorraxia engadir máis gasas. Suxeitar as gasas con vendaxe. 

 Se non  funciona a anterior, comprimir o membro por riba do punto de 

sangrado. 

 Nunca retirar as gasas enchoupadas e non facer torniquetes agás por 

expresa dirección dos servicios de urxencia e SEMPRE seguindo as súas 

indicacións. 

o Intoxicacións 

 Ante a sospeita e intoxicación por inxestión, é vital coñecer o produto 

causante ou sospeitoso e derivar a atención urxente. Nunca provocar o 

vómito. 

 No caso de intoxicación por salpicaduras, retirar toda a roupa e máis as 

xoias, lavarse ben con auga e derivara a atención sanitaria. 

 Se hai salpicaduras nos ollos, lavar con auga durante un mínimo de 20 

minutos, tapar con gasa estéril e derivar a atención médica. 

 Na intoxicacion por inhalación, protexerse e avisar a servicios de urxencia. 

Retirar o accidentado do ambiente tóxico (tendo coidado de non 

intoxicarnos nos). 

o Lipotimias, síncopes e shocks 

 Deitalo cos membros inferiores elevados. 

 Afrouxar a roupa 

 Airear o lugar e evitar curiosos 

 Se perde o coñecemento, avisar a servicios de urxencia, protexer tanto do 

frío coma da calor, vixiar o pulso e a respiración. 

 Nunca dar de comer, beber ou medicamentos. 

o Obstrución de vía aérea 

 Obstrución incompleta (a vítima pode falar, tusir e respirar, pero con 

dificultade): invitalo a tusir forte, dándolle unhas palmadas nas costas coa 

persoa lixeiramente inclinada cara adiante. 
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 Obstrución completa: 

Actuación-Manobra de Heimlich. 

Adultos conscientes: colocámonos detrás da persoa rodeándoa cos nosos brazos de 

atrás a diante e colléndonos as mans, sen entrelazar os dedos (a xeito de puño), 

situamolas á altura da boca do estómago e facemos un movemento firme de 

comprensión cara atrás e arriba, para conseguir que expulse o corpo estraño. Esta 

manobra pode realizarse tanto de pé como sentado. 

Adultos inconscientes: deitar a persoa boca arriba, ladeándolle a cabeza. Situámonos 

de xeonllos sobre a persoa e, apoiando unha man sobre a outra na liña media situada 

entre o embigo e a boca do estómago, premeremos cara dentro e cara arriba, ata 

conseguir extraer o corpo estraño. 

Persoas obesas e embarazadas: a manobra é a mesma, pero tendo en conta que o 

punto de compresión é un pouco por riba do que se reflectiu anteriormente 

(aproximadamente no punto onde se efectúa a masaxe cardíaca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Queimaduras 

 Lavar as mans e poñer luvas 

 Retirar reloxos, pulseiras, aneis, etc, que poidan afectar a zona. 
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 Expoñer a zona queimada baixo o chorro de auga fría durante 10 

minutos. 

 Cubrir a zona con gasas estériles, a ser posible enchoupadas en soro 

fisiolóxico ou auga 

 Elevar a zona afectada 

 NUNCA: aplicar pomadas ou remedios caseiros, utilizar xeo ou auga 

xeada, romper ampolas, utilizar antisépticas con colorantes, arrincar a 

roupa pegada ó corpo pola queimadura. 

o Trastornos gastrointestinais (vómito, diarrea...) 

 Tranquilizar ó/á alumno/a buscándolle un ambiente axeitado e colocalo 

nunha postura cómoda. 

 Facilitarlle o acceso ós servicios 

 Avisar á familia. 

 Se hai sangue no vómito ou feces, avisar inmediatamente ós servicios 

de urxencia. 

o Traumatismos bucodentais 

 Coller o dente pola coroa evitando tocar a raíz 

 Conservara peza en leite frío, soro fisiolóxico, ou na propia saliva 

(debaixo da lingua). Nunca transportar en seco. 

 Non manipular se a peza non se desprendeu. 

 Avisar a familia e atención urxente de odontoloxía. Os dentes poden 

reimplantarse con éxito nas 2 primeiras horas. 

 

Así ante CASOS DE EMERXENCIA POUCO PROBABLES (terremoto, inundación, aviso 

de bomba, actuacións delituosas): 

1. Detección por calquera mecanismo ou persoa 

2. Comunicación da emerxencia ó Centro de Control (Equipo de Alarma e 

Evacuación – E.A.E.) situado na conserxería.  

3. Transmisión da emerxencia ó Xefe de Emerxencias e ó Xefe de Intervención 

4. Xefe de Intervención acude ó lugar da alarma e decide: 
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a. O Equipo de Primeira Intervención ou Equipo de Primeiros Auxilios 

deben intervir fronte á emerxencia. Se hai control  da situación, pasase 

a situación de normalidade, co correspondente informe. Se non se 

controla a situación os equipos antes mencionados (E.P.I. e E.P.A.) 

comunicaranllo ó Xefe de Intervención, que pasará á opción b. 

b. A situación é grave ou non se dou controlado. O Xefe de Intervención (a 

instancias dos E.P.I e/ou E.P.A.) avisa ó Equipo de Alarma e Evacuación 

para transmitir a situación de alarma ós traballadores e/ou usuarios do 

centro coa correspondente evacuación parcial ou total, e ós equipos de 

axuda exterior seguindo as instrucións marcadas no punto 6.2 b.1 

(Protección Civil, bombeiros, asistencia sanitaria, Garda Civil e Policía 

Local). Unha vez controlada a situación e pasado a situación de 

normalidade fará o correspondente informe. 

 

6.2.3.2 Ante CASOS DE INCENDIO: 

1. Detección por calquera mecanismo de detección ou persoa. 

2. Intervención por parte dos profesores de aulas próximas ó lume, utilizando os 

medios de protección ante incendios dispoñibles (sempre e cando se teña a 

confianza suficiente e se saiba manexar estes aparellos). 

3. Comunicación da emerxencia ó Centro de Control (Equipo de Alarma e 

Evacuación – E.A.E.) situado na conserxería. Ou comprobación no cadro de 

seccións (tras apagar o mecanismo de detección) por parte dun membro do 

E.A.E, para saber onde se está a producir o incendio. 

4. Transmisión da alarma ó Xefe de Emerxencias e ó Xefe de Intervención. 

5. Xefe de Intervención acude ó lugar da alarma e decide: 

a. O Equipo de Primeira Intervención debe intervir fronte á emerxencia 

facendo uso dos materiais de protección ante incendios, dispoñibles no 

centro (B.I.E. e extintores). Se hai control  da situación, pasase a 

situación de normalidade, co correspondente informe. Se non se 

controla a situación o equipo antes mencionado (E.P.I.) comunicarallo ó 

Xefe de Intervención, que pasará á opción b. 
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b. A situación é grave ou non se dou controlado. O Xefe de Intervención (a 

instancias do E.P.I) ordenará ó Equipo de Alarma e Evacuación que  

transmita a situación de alarma e/ou evacuación total ou parcial ós 

traballadores e/ou usuarios do centro, facendo uso dos medios de 

comunicación dos que dispón o edificio (timbre, megafonía, etc), e ós 

equipos de axuda exterior seguindo as instrucións marcadas no punto 

6.2 b.1 (Protección Civil, bombeiros, asistencia sanitaria, Garda Civil e 

Policía Local). Unha vez controlada a situación e pasado a situación de 

normalidade fará o correspondente informe. 

 

Os usuarios e traballadores que non pertenzan á Brigada de Emerxencias, seguirán as 

seguintes pautas: 

 Se se detecta un accidente:  

o Prestar axuda ó ferido (non facelo en caso de inseguridade ou 

descoñecemento das normas básicas de atención a un ferido). 

o Alertar ó Equipo de Alarma e Evacuación 

 Se se detecta un incendio: 

o Alertar á Central de Coordinación (Equipo de Alarma e Evacuación), 

dando os datos persoais, localización, natureza e envergadura da 

emerxencia. 

o Se se está seguro e se sabe como facelo, utilizar o extintor máis 

próximo. 

o Indicar ó Xefe de Intervención a localización da emerxencia cando se 

presente no lugar. 

 Si soa a alarma 

o Manter a orde 

o Seguir as instrucións que lles transmita o Equipo de Alarma e 

Evacuación. 

 

6.2.4 Evacuación e/ou Confinamento. 
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Unha vez que o Xefe de Intervención decide a evacuación do edificio e dá a pertinente 

comunicación ó Xefe de Emerxencias, iniciase o protocolo de evacuación.  

A distribución do persoal que controlará a evacuación do centro será o seguinte: (se 

hai profesorado de garda dispoñible, o Xefe de Intervención poderá requirir a súa 

presenza nalgún dos lugares destinados a controlar a evacuación do centro ou recoller 

ós alumnos que baixan sen profesor – por atender a algún accidentado, dirixir a 

evacuación na súa sección, etc.). 

 2ª planta: 

o Profesor do aula 304 (ou profesor de garda) no vestíbulo principal da 

planta 

o Profesor última clase ocupada no sector 2, no acceso a escaleiras deste 

sector. 

 1ª planta: 

o Profesor do aula 204 (ou profesor de garda) no vestíbulo principal da 

planta. 

o Profesor última clase ocupada no sector 2, no acceso a escaleiras deste 

sector. 

 Planta baixa: 

o Profesor aula 111 (ou profesor de garda) na saída de emerxencia ó 

fondo do corredor 1 – sector 1. 

o Profesor última aula ocupada no sector 2, na saída de emerxencia do 

corredor 2 – sector 2. 

o Conserxe na saída principal do edificio. En caso de haber feridos, serán 

os profesores do ciclo de madeira, como membros do E.P.I., os 

encargados de atender a feridos. 

O Xefe de Intervención ordenará á conserxe, na planta baixa – saída principal do 

edificio, que accione o sinal de evacuación (soará o timbre/sirena de alarma de xeito 

intermitente durante 5 veces e unha continuada de 10 segundos), ó persoal de 

administración, que chame ós equipos de intervención externa (teléfono de 

emerxencias 112), e á algún membro (ou el mesmo), e cortará a corrente eléctrica e o 

gas. O Xefe de Intervención sairá do edificio para distribuír no punto de encontro ós 
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grupos de alumnos que vaian saíndo, facendo filas de un, e deixando sempre en 

primeiro lugar ó alumno que porte o cartel de curso e grupo. Aproveitando que sae do 

edificio acudirá ó pavillón e dará a alarma de evacuación nesta zona se o son do timbre 

non chegara a esta zona. Estará á espera de que a Policía Local ou Garda Civil controle 

o acceso de vehículos á zona e permita saír fora do recinto (se fora necesario). Tamén 

levará conta do tempo transcorrido e recibirá información dos membros do Equipo de 

Alarma e Evacuación, Primeira Intervención, Primeiros Auxilios e profesores 

responsables de planta. 

O Xefe de Emerxencias, será o encargado de colaborar co Xefe de Intervención na 

formación dos grupos, de recibir ós equipos de axuda externa e comprobar que os 

accesos principais ó recinto estean abertos, abríndoos se estiveran pechados. 

Os profesores de cada aula serán os responsables do seu grupo de alumnos ata a 

chegada ó punto de reunión. Ante a alarma de evacuación ordenarán pechar as ventás 

e apagar equipos informáticos. No caso de laboratorios, aulas de informática e 

obradoiros pararanse as máquinas que se estean a utilizar nese momento e os equipos 

informáticos, e farase saír ós alumnos en fila de un e pegados á parede, seguindo a 

ruta de evacuación que lle pertenza, segundo os sinais indicativos, e sen adiantar ó 

grupo de alumnos que poda ir diante. O profesor collerá a lista de alumnos que estará 

no caixón da mesa do profesor (se se trata do aula de referencia, haberá tamén un 

letreiro indicativo que reflexe o curso e grupo, xa que no caso de desdobres nese 

momento, serían o grupo de referencia para o resto de alumnos do grupo unha vez 

chegados ó punto de reunión). Ó saír debe pechar a porta do aula e acompañar ós seus 

alumnos polo corredor. Tanto os alumnos como este profesor deben seguir as ordes 

de evacuación que puidera darlle o membro do Equipo de Alarma e Evacuación que se 

encontre nesa planta.  

O profesorado encargado de cada planta, (Equipo de Alarma e Evacuación) – sempre e 

cando non houbera profesorado de garda xa no lugar, enviado polo Xefe de 

Intervención – tanto no vestíbulo como na escaleira do sector 2, será o derradeiro 

grupo en abandonar a súa zona e será o encargado de controlar a evacuación de cada 

planta. Controlará que os alumnos acceden ás escaleiras desa zona en orde, 

(bloqueando o acceso a aquelas que puideran estar cheas de fume), en silencio, sen 
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correr e sen adiantarse. Unha vez evacuada a planta, deben comprobar que non queda 

ninguén nos aseos, elevadores, aulas e departamentos, que as fiestras e portas están 

pechadas e baixar ó punto de reunión, onde informará debidamente ó Xefe de 

Intervención e Equipo de Primeiros Auxilios. Serán os profesores encargados do 

vestíbulo das plantas (aulas 304, 204, 111 ou profesores de garda) quen  controlarán 

os tempos de evacuación da planta. Finalmente baixará acompañando ó seu grupo de 

alumnos. Unha vez chegados ó punto de reunión e formados en filas segundo as 

indicacións do Xefe de Intervención, cada profesor pasará lista dos alumnos que 

estaban no seu aula, informando ó Xefe de Intervención se faltase algún. 

Os membros do Equipo de Primeiros Auxilios e Primeira Intervención (profesorado do 

ciclo de madeira) acudirá ás saídas de emerxencia despois de evacuar ós alumnos do 

obradoiro, e recibirá información do profesorado encargado, que baixa das plantas 

superiores, por se fose necesario auxiliar a alguén nesas plantas. 

Os alumnos. Despois de cerrar as ventás, o delegado, se non estivese, o subdelegado, 

ou outro alumno de non estar os dous primeiros, debe coller o cartel indicativo do 

curso e grupo, se están no aula de referencia, e levalo con el ata o punto de reunión. O 

grupo de alumnos debe saír en fila de un, co que teña consigo nese momento (non 

debe coller nada que non leve consigo xa nese momento, e moito menos volver ó 

aula unha vez iniciada a evacuación). Será o alumno que leva o cartel de curso e grupo 

o que vaia diante, seguindo a ruta de evacuación marcada polos sinais dos corredores, 

sen berrar, sen correr, sen adiantar ós compañeiros nin ós grupos que vaian diante, 

mantendo a calma e facendo sempre caso ás indicacións de profesores e membros do 

Equipo de Alarma e Evacuación presentes nas plantas. Os alumnos chegarán ó punto 

de reunión e colocaranse onde o Xefe de Intervención lles indique. Os grupos de 

alumnos que procedan dun grupo de desdobre deben fixarse nos carteis indicativos de 

curso e grupo para saber onde está o seu grupo de referencia. Se algún alumno no 

momento que se inicia o protocolo de evacuación se atopa lonxe do seu grupo deberá 

incorporarse á primeira fila de alumnos que estea evacuando o edificio, informando á 

súa chegada ó punto de reunión ó Xefe de Intervención para que o derive ó seu grupo 

de referencia. 
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Resto de usuarios e traballadores do centro. Deben saír do edificio seguindo as rutas 

marcadas polos sinais de evacuación dos corredores, sen entorpecer a saída dos 

alumnos e incorporándose en último lugar á fila que estes fixeran, e dirixíndose ó 

punto de encontro sen entorpecer as accións do Xefe de Intervención na formación de 

grupos. 

Todo o plan de evacuación arriba deseñado corresponde a unha situación de máxima 

ocupación, aplicable tamén ás tardes de luns e mércores. No horario lectivo de tarde, 

no que a ocupación é menor; martes, xoves e venres, cada profesor de aula (alumnado 

CUALE, ESA) será o encargado de evacuar a súa aula e dirixirse á saída máis próxima 

seguindo os sinais de emerxencia, e tendo en conta as normas xerais de evacuación do 

aula (pechar ventás e portas, fila de un preto da parede, sen correr nin adiantar a 

outros grupos). 

PUNTO DE REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE REUNIÓN (detalle) 

 

 

 

 

PUNTO DE REUNIÓN  
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PLANOS DE EVACUACIÓN 

Planta baixa 
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Planta primeira 
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Planta segunda 
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Pavillón 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    
                Avda  de Compostela (O Marquiño)     s/n 15.800 Melide     881 86 61 09     ies.melide@edu.xunta.es 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO IV: IMPLANTACIÓN 
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7 CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
NOUTROS DE ÁMBITO SUPERIOR. 

 

7.1 Os protocolos de notificación da emerxencia. 

 

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

de Axuda Exterior. 

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

que sexa sempre o administrativo (punto 6.2.2.1), o/a que chame ó teléfono de 

Emerxencias 112, xa que, cunha soa chamada, estase a avisar a tódolos servizos 

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

posteriormente, ó 112 por si a emerxencia evoluciona negativamente e é necesaria a 

participación doutras Axudas Exteriores. As chamadas ós servicios de axuda externa 

son procesos de comunicación encadeados, polo que é preciso dotar ó interlocutor da 

axuda externa da posibilidade de demandar posteriormente a ampliación da 

información, no momento do aviso ou en intres posteriores (ou incluso a 

verosimilitude da chamada). Por isto, xunto ós datos do suceso aportaranse os datos 

do interlocutor, un teléfono para establecer novos contactos e outro dende o que se 

podan dar máis datos. 

 

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

do Plan de Protección Civil onde se integre o Plan de Autoprotección. 

 

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

Local. 

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

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

Incendios e Salvamentos. 

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

establecemento fanse cargo da resolución da emerxencia. Neste caso, o Xefe de 

Emerxencias, como Director do plan de Autoprotección, deberá colaborar e coordinar 
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as actuacións que foran necesarias coa dirección do Plan de Protección Civil onde se 

integra este Plan de Autoprotección. A coordinación levarase a cabo do seguinte xeito: 

Informando correctamente da situación que provocou o incidente e das consecuencias 

que pola natureza dos produtos, materiais e instalacións, podería orixinar, así coma os 

imprevistos que puideran ocasionarse durante a intervención dos equipos. 

Colaborando no estudio conxunto de dita situación e a proposta de medidas, medios e 

recursos a usar. 

Propoñendo solucións, ideas, suxestións e actuacións que se consideren máis 

apropiadas. 

Facilitando a intervención dos equipos e o acceso ás áreas ou zonas afectadas e 

restrinxidas. 

Poñendo á disposición da Protección Civil os medios necesarios, a información 

apropiada e adecuada, a maquinaria e equipos que permitan facer fronte á situación. 

Estudando os posibles plans alternativos de intervención e orientando a actuación dos 

equipos. 

Os obxectivos xerais desta coordinación perseguen: 

- Estudar e planificar o dispositivo necesario de intervención na situación de 

emerxencia 

- Establecer a adecuada coordinación entre o responsable de emerxencia do 

edificio e tódolos Servicios públicos e privados chamados a intervir 

Estes obxectivos diríxense directamente á: 

- Protección das persoas 

- Protección dos bens 

- Protección do medio ambiente 

 

Unha vez os servicios de axuda externa se fan cargo da situación, en función da 

evolución da emerxencia, se 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. 
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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. 

 

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

actuacións do sistema público de Protección Civil. 

 

A colaboración entre a organización de Autoprotección do establecemento e o sistema 

público de Protección Civil (tendo en conta que cada Entidade Local é autónoma para 

organizar os seus Servizos de Axuda Exterior como mellor lle interese en función dos 

recursos cos que conta) pode ser variado. 

-    Suxestións de colaboración na formación, tanto teórica como práctica. 

-    Envío deste plan, dándolles facilidade para coñecelo. 

-  Inspeccións do establecemento para coñecer o centro e os equipos de 

protección. 

- Coñecemento dos equipos humanos que integran a organización de 

Autoprotección do centro. 

-    Participación nos simulacros para lograr unha coordinación efectiva. 

 

8 CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan. 

 

A responsabilidade corresponde ó 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: 

- Poñer en funcionamento o Plan de Autoprotección. 
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- Divulgar o Plan propiamente dito, dando información a tódolos empregados 

sobre o mesmo, locais de risco, instalacións contra incendios e medios de 

evacuación, así como informar dos equipos constituídos e a forma de actuar. 

Igualmente debe establecer mecanismos de información ó público. 

- Proporcionar a formación e capacitación do persoal. 

- Proveer dos medios e recursos precisos para a aplicabilidade do Plan. 

- Avaliar mediante simulacros que permitan comprobar a súa eficacia. 

- Establecer un programa de mantemento e de revisións periódicas. 

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

participar para conseguir a implantación do Manual de Autoprotección e os fins do 

mesmo. (Lei 31/95, art. 20). 

Xefe de Emerxencias Ramiro Piñeiro Oliveira 

Teléfonos 608238851 

 

 

8.2 Programa de formación e capacitación para o persoal con participación 

activa no Plan de Autoprotección. 

 

Os equipos de emerxencia constitúen o conxunto de persoas especialmente formadas, 

entrenadas e organizadas para a prevención e actuación dentro do ámbito deste 

establecemento. A misión fundamental de prevención destes equipos é tomar as 

precaucións útiles para impedir que se atopen reunidas as condicións que podan 

orixinar un accidente. Para isto, cada un dos compoñentes dos equipos deberá: 

- Estar informado do risco xeral e particular que presentan os diferentes 

procesos dentro da actividade do centro. 

- Sinalar as anomalías que se detecten e verificar que foron arranxadas. 

- Ter coñecemento da existencia e uso dos medios materiais dos que se dispón. 

- Facerse cargo do mantemento dos mencionados medios. 

- Estar capacitado para suprimir sen demora as causas que podan causar 

calquera anomalía: 
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o Mediante acción directa e rápida (cortar corrente eléctrica localmente, 

pechar a chave da paso do gas, illar as materias inflamables, etc.) 

o Mediante unha acción indirecta, dando a alerta ás persoas designadas 

no Plan de Emerxencia. 

- Combater o lume dende o seu descubrimento mediante. 

o Dar a alarma 

o Aplicar as consignas do Plan de Emerxencia 

o Atacar o incendio cos medios de primeira intervención dispoñible 

mentres chegan reforzos 

- Prestar os primeiros auxilios ás persoas accidentadas 

- Coordinarse cos membros doutros equipos para anular os efectos dos 

accidentes ou reducilos ó mínimo. 

 

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 ós 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. 

 

A formación do Equipo de Alarma e Evacuación 

- Recepción de Emerxencias e Solicitude de axuda 

- Evacuación das persoas 

- Colaboración cos equipos de axuda exterior 

 

A formación do Xefe de Intervención e Xefe de Emerxencia centrarase en: 

- Planificación de emerxencias. 

- Coordinación e dirección de equipos de emerxencias 

- Xestión de comunicacións en emerxencias. 

- Prácticas e simulacros de adestramento. 

 

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

Autoprotección. 

 

Todo o persoal coñecerá o Plan, en liñas xerais. 

Realizaranse reunións informativas para todo o persoal do establecemento, nas que se 

dará a coñecer o Plan de Autoprotección do establecemento e explicaranse as funcións 

de cada membro da Brigada de Emerxencias. 

A información ós usuarios do establecemento realizarase en sesións informativas a 

realizar: 

- 1ª sesión.......................................... _____________________________ 

- 2ª sesión.......................................... _____________________________ 

Ademais das reunións para o persoal, divulgarase a información ós pais mediante a 

Escola de Pais, e en xeral mediante folletos informativos nos que se incluirán: 

- Precaucións a adoptar para evitar as causas que poidan causar unha 

emerxencia 



 

 

                    
                Avda  de Compostela (O Marquiño)     s/n 15.800 Melide     881 86 61 09     ies.melide@edu.xunta.es 

      
 

- A forma na que deben informar cando se detecta unha emerxencia 

- A forma na que se lles transmitirá a alarma en caso de emerxencia 

- Información sobre as actuacións e o que non se debe facer en caso de 

emerxencia. 

A nivel de formación, todo o persoal participará dos simulacros que farán poñer en 

práctica e de forma efectiva, toda a información divulgada. 

 

8.4 Sinalización  

Como complemento á información facilitada, colocaranse carteis no recinto de 

maneira que os usuarios e visitas teñan coñecemento sobre as actuacións de 

prevención de riscos e comportamento a seguir en caso de emerxencia. Tódolos 

visitantes deberán coñecer e respectar dita sinalización. Os carteis mostrarán 

información 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. 

O mantemento das instalacións de protección, do equipamento de emerxencia, da 

sinalización de seguridade e da iluminación de emerxencia, é un factor estratéxico no 
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centro docente para incrementar a seguridade, e incide de xeito directo na 

autoprotección. 

 

Medios Datas de realización 

   Confección de planos   

   Incorporación de medios técnicos   

   Confección de carteis.  

   Confección de planos Vostede está 

aquí. 

 

   Reunións informativas   

   Selección do persoal que formará parte 

da Brigada de Emerxencias. 

 

   Formación do persoal seleccionado.  

   Colocación de carteis.  

   Colocación de planos Vostede está 

aquí. 

 

 Colocación de sinais previstos  

   Realización de simulacros.  
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9 CAPÍTULO 9. MANTEMENTO DA EFICACIA E ACTUALIZACIÓN DO 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

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 aos traballadores. 

Débense proporcionar cursos de reciclaxe ós compoñentes da Brigada de Emerxencias, 

en especial da fase práctica. 

Equipo de Primeira Intervención 

Deben estar constantemente capacitados para xestionar unha emerxencia. Así, 

deberán dispoñer dunha dotación de medios, que lles permite facer fronte a 

diferentes situacións. Do mesmo xeito, deberán estar capacitados para executar as 

ordes con decisión e seguridade. Deben ser coñecedores da súa misión, de como 

planificalas con rapidez e tomar as decisións apropiadas. Isto significa que hai que 

rediseñar e adaptar os coñecementos dos membros do equipo ás novas esixencias. 

Os contidos da reciclaxe deberían ser sobre: actuacións en caso de emerxencia, 

comportamento do lume, ferramentas e medios, medidas de seguridade, prácticas. 

Equipo de Alarma e Evacuación. 

Deben estar capacitados para xestionar a evacuación en caso de emerxencia, co apoio 

dos demais equipos. Deben executar as ordes con decisión e rapidez. En situacións de 

pánico, a desorde e a desorganización na evacuación é un posible problema, cousa que 

hai que ser quen de xestionar. Así pois, non só as cuestións técnicas son importantes 

senón tamén as de natureza humana. 

Os contidos da reciclaxe deberían ser sobre: actuacións en caso de emerxencia, 

comportamento humano en situacións de pánico, protocolos e prácticas de 

evacuación. 

Equipo de Primeiros Auxilios. 

Teñen unha esixencia clara respecto da capacidade de xestionar o auxilio a feridos. 

Deben ser coñecedores das situacións ás que se poden enfrontar e os auxilios a 

realizar, xa que en moitas ocasións as primeiras axudas poden ser cruciais para a vida 

dunha persoa. 
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Os contidos da reciclaxe deberían ser sobre: primeiros auxilios, avaliación de feridos, 

evacuación de feridos, protocolos de actuación e prácticas de primeiros auxilios 

(RCP...) 

Xefes de Emerxencia e Intervencións 

Neste caso as esixencias van todas destinadas á xestión, coordinación e organización 

dos recursos e medios. 

Os contidos da reciclaxe deberían ser sobre: organización e coordinación de 

emerxencias, avaliación de sinistros, coordinación de equipos e toma de decisións. 

 

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 

Autoprotección e, posiblemente, haberá que realizar unha reciclaxe dos compoñentes 

da Brigada. 

 

9.2 Programa de simulacros. 

Como xa se indicou, o programa de reciclaxe da formación desenvólvese no apartado 

anterior 9.1. 

Neste apartado estableceranse as datas para a realización dos simulacros. 

O simulacro é a comprobación de que o sistema de autoprotección deseñado é válido. 

Os simulacros serven para: 

- Detectar omisións nas condutas previstas no Plan. 

- Adestrarse nas evacuacións. 

- Medir os tempos de evacuación. 

- Comprobar a localización dos medios de protección e o seu estado. 

- Comprobar a rapidez de resposta das misións asignadas ás persoas. 

- Comprobar a correcta posta dos equipos. 

- Comprobar a sinalización. 
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Na fase de preparación realizarase: 

- Reunións da Dirección. 

- Determinación das bases ou supostos do exercicio. 

 Duración máxima da evacuación do edificio debe ser 10’ 

 Duración máxima da evacuación por planta debe ser 3’ 

 Duración máxima do simulacro completo deberá ser 30’, é dicir, as 

actividades escolares non deben interromperse máis aló do tempo 

sinalado. 

 O simulacro debe realizarse en situación de máxima ocupación. 

 O mobiliario debe estar na posición habitual. 

 Non debe haber aviso previo ós alumnos, tentando manter o factor 

sorpresa. 

 O profesorado só recibirá instrucións oportunas a efectos de 

planificación do simulacro. Tamén recibirá información sobre un 

período de tempo no que se enmarcará o simulacro, a efectos de 

planificación de tarefas de aula e de posibles actividades de avaliación, 

pero non saberá o día exacto. 

 O día exacto do simulacro será establecido polo Director do Centro. 

Valorarase a posibilidade de que non estableza a hora do simulacro, 

senón que un traballador do centro ou profesor se encargue de facer 

saltar a alarma na hora que esa persoa decida, aumentando así o factor 

sorpresa e achegandose máis a unha situación real.  

 Valorarase a posibilidade de contactar cun alumno/a para que 

permaneza nun lugar determinado do centro que non sexa o aula, a 

efectos de comprobar si realmente se revisa o centro antes de que os 

Equipos de Evacuación saian ó punto de encontro. 

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

 

O desenvolvemento do simulacro terá as seguintes etapas: 

- Localización dos Controladores nos lugares prefixados. 
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- Se é o caso, chamar ás axudas externas e 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. 

- Si é o caso, o X.E. recibirá as axudas externas. 

- Ordenar o regreso ó establecemento. 

- Avaliación do exercicio polo X.I. 
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INFORMACIÓN DE SIMULACRO 

Provincia: Localidade: 

Denominación do centro:  Nº Código:  

Dirección:  Tlf: 

Niveis educativos: 

Data: Hora: 

Fíxose o simulacro segundo as instrucións:                              SI                  NON 

Participación e colaboración dos profesores:                BOA              MEDIA                BAIXA 

Observacións: 

Comportamento dos alumnos:                  BO                  REGULAR               MALO 

Observacións: 

TEMPOS DE EVACUACIÓN 

Planta Tempo empregado Nº de persoas evacuadas 

Baixa   

Primeira   

Segunda   

Observacións: 

Interferencias ou obstáculos nas evacuacións das plantas                 SI                NON 

Observacións: 

Puntos ou zonas con estreitamentos perigosos. 
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Observacións: 

FUNCIONAMENTO E EFICACIA 

Sistema de alarma:                                                    SI              NON           

Luminaria de emerxencia:                                        SI              NON           

Fiestras baixadas:                                                       SI              NON           

Ventás pechadas:                                                       SI              NON           

Maquinarias/ordenadores apagados:                   SI              NON           

Suministros cortados:                                               SI              NON           

Observacións:                                                

INCIDENTES NON PREVISTOS 

Accidentes de persoas: 

Danos no edificio: 

Danos no mobiliario: 

Observacións: 

CONCLUSIÓNS PEDAGÓXICAS 

Balance xeral do simulacro: 
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Suxestións: 

 
Melide, ________ de __________________ de 20_______ 
 
                                                                                     O/A Director/a: 
 
(Nome e Apelidos)                  
__________________________________________________________________ 

9.3 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que 

forma parte do Plan de Autoprotección. 

 

A fin de facer unha revisión dos documentos do Plan de Autoprotección, elaborarase 

un informe anual no que se reflexen: 

- Os resultados do ano anterior 

- Os obxectivos do seguinte ano. 

Este informe determinará a adecuación e a eficacia da implantación do sistema. A súa 

elaboración corresponde ó Xefe de Emerxencias, ou en quen delegue. Neste informe 

poderán aparecer unha serie de cuestións que orixinarían 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: seguinte folla 

 

Plan Atención Individualizado – Ficha de alumnado con enfermidade crónica 
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Nome e apelidos do/a alumno/a 

_______________________________________________ 

Data nacemento                        Sexo                      Curso actual 

_____________      ___ home  ____muller      ____________ 

Enfermidade crónica ou condición sanitaria: 

_________________________________________________ 

Síntomas de Alarma                                                   Actuacións 

________________________________                _______________________________ 

________________________________                _______________________________ 

________________________________                _______________________________ 

________________________________                _______________________________ 

Datos de contacto: 

Parentesco           Nome e apelidos                        Teléfono                           Horario 

__________        _______________________     ________________       ____________         

__________        _______________________     ________________       ____________         

__________        _______________________     ________________       ____________         

Equipo sanitario: 

Centro médico/hospitalario de referencia:___________________________________ 

Médico/a_______________________________________ Télf: __________________ 

Enfermeiro/a____________________________________ Télf: __________________ 

Outras consideracións de emerxencia: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

URXENCIAS SANITARIAS 061 - 112 

 

Ficha visible e coñecida por todo o profesorado e persoal non docente 

Plan Atención Individualizado – Autorización da familia 

 

 

 
 

FOTO 
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Nome e apelidos do/a alumno/a                                     Centro educativo 

________________________________________         IES de Melide________________ 

Nome da/o nai/pai/responsable legal                              DNI 

________________________________________        ___________________________ 

 

Autorizo a consulta dos datos recollidos no Plan de Atención Individualizado, así como a 
intercambiar información sanitaria específica e confidencial co persoal sanitario (de 
atención regular e/ou de urxencias sanitarias) que proceda, co fin de garantirlle un 
control e tratamento axeitado da súa enfermidade ou condición crónica no centro 
educativo. 
 
Solicito e autorizo a que, segundo este Plan de Atención Individualizado, o persoal do 
centro poida apoiar os labores de control, seguimento e atención a urxencias, 
derivadas da súa efermidade ou condición crónica, imprescindibles para o mantemento 
da saúde, que deban realizarse no marco da actividade educativa, eximindo o dito 
persoal de toda responsabilidade que puidera derivarse dos efectos adversos e/ou 
secundarios inherentes a esta actuación. 
 

Nome, data e sinatura da persoa que fai a comunicación. 
 
 

__________________________________________________ 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados 
quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente 
procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría 
Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio 
administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun 
correo electrónica a sxt.cultura.educacion@xunta.es 
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Rexistro de incidencias do centro 

 

Nome e apelidos da persoa accidentada 

__________________________________________________________________________ 

Persoal / Alumnado / Persoa externa ó centro (marque o que proceda) 

No caso de alumnado indicar curso 

__________________________________________________________________________ 

Día, hora e lugar do incidente 

_________________________________________________________________________ 

Testemuñas (se houbese) do incidente 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Condicións na que ocorreu o incidente 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Síntomas e/ou consecuencias do incidente (feridas, fracturas, contusións, alteracións, etc) 

apreciables no momento 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Accións levadas a cabo e por quen 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nome, data e sinatura da persoa que fai a comunicación 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
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Comunicación ás familias 

 

Nome e apelidos do/a alumno/a --- Curso e grupo 

__________________________________________________________________________ 

Breve descrición do incidente 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Síntomas e/ou consecuencias do incidente (feridas, fracturas, contusións, alteracións, etc) 

apreciables no momento 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Accións realizadas / Medidas adoptadas 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Nome, data e sinatura da persoa que fai a comunicación 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
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