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NOME DO CETRO IES PEDRO FLORIANI 
DIRECCIÓN RÚA PEDRO FLORIANI Nº 2 
TELÉFONO 986401911 
FAX 986403944 
E-MAIL ies.pedro.floriani@edu.xunta.es 
LOCALIDADE REDONDELA 

 
 
Nº DE ALUMNADO 400 
IDADE DO ALUMNADO ENTRE 12 E 25 ANOS 
EQUIPO PROFESORADO 57 
EQUIPO PAS 8 
Nº DE EDIFICIOS 5 
Nº DE PLANTAS EDIFICIO CENTRAL 3 

 
 
Este documento considera: 
 

1. ANÁLISE DE RISCOS 

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR 

- Medidas de protección da área de recursos materiais 

            - Medidas de protección da área de recursos humanos: Organigrama 

3. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN ANTE UNHA EMERXENCIA 

- Desenvolvemento do plan de evacuación 

- Orde de evacuación 

- Normas de evacuación 

- Simulacro de evacuación. 

- Directorio de emerxencia 

- Botica de primeiros auxilios de emerxencia. 

4. COMUNICACIÓN DO PLAN Á COMUNIDADE EDUCATIVA. 

- Pais/nais 

- Alumnado: Guía básica 

- Profesorado: Guía básica 

5. PLANOS DE EVACUACIÓN. 
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1. ANÁLISE DE RISCOS

 
Partindo da base de que os riscos sempre están presentes, dentro e fóra do centro escolar, resulta 
practicamente imposible conseguir niveis totais de seguridade en calquera sistema que entrañe 
riscos. 
 
Dada a localización do centro, accesos, instalacións, usos, ocupación, número de alumnado, así 
como o estudio do contorno: hidroloxía, meteoroloxía, rede viaria e instalacións perigosas, 
podemos clasificar este centro atendendo: 
 

- ás circunstancias anteriores 
- á súa altura: menos de 14 metros 
- e á súa capacidade: menos de 500 alumnos/as 
 

....COMO DE RISCO DE NIVEL BAIXO. 
 
Entre as dependencias e zonas de risco (incendio) destacamos aquelas nas que se atopan os cadros 
eléctricos e material combustible (laboratorios -substancias químicas-, biblioteca -dotación 
bibliográfica-, medios audiovisuais -aparellos eléctricos-, talleres do ciclo de electrónica, 
tecnoloxía -aparellos eléctricos- e aulas de informática -aparellos eléctricos). 
 
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
 
Adóptanse medidas concernentes, dunha parte ao acondicionamento das dependencias con 
recursos materiais, e doutra ás persoas que ocupan o centro. 
 

A. Medidas de protección da área de recursos materiais 
 

 De seguridade (ver planos ao final): 
 

• Extintores: existen 26, repartidos estratexicamente segundo os estudos 
realizados pola empresa COMERCIAL EXTINTORES GALICIA S.L e cuxa 
revisión corresponde realizarse anualmente. Deses 26, 14 están situados nos 
corredores (6 en planta baixa e 2 en cada unha das plantas altas -ver planos ao 
final-), 5 no pavillón, 1 no salón de actos, 2 en tecnoloxía, 3 no edificio do 
ciclo de electrónica e 1 na sala de caldeiras. 

• Sistema de alumado de urxencia nos corredores e aulas. 
• Portas de emerxencia. 
• Directorio e CENTRO DE CONTROL: situados nas dependencias de 

DIRECCIÓN, CONSERXERÍA E DESPACHO DO SECRETARIO. No 
directorio indícanse os números telefónicos dos servizos operativos de urxencia 
(na dirección). 

• Normas escritas: deberán estar en cada aula e en lugar ben visible (adxuntas a 
este documento ao final do mesmo). 

• Sinais acústicos: timbre. 
• Caixa de ferramentas: na dependencia de conserxería. . 
• Zona de seguridade de evacuación: No patio do centro. 
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 De sanidade: 
Boticas de primeiros auxilios: 4 (conserxería, taller de tecnoloxía, pavillón e 
edificio do ciclo de electrónica) 

 
B. Medidas de protección da área de recursos humanos: : constitúeo o persoal do 

centro especialmente designado para atender unha urxencia e se sinala no seguinte 
organigrama 

 
 
ORGANIGRAMA ANTE UNHA URXENCIA 
 
MANDO DE URXENCIA: DIRECTOR/A 
XEFE DE SEGURIDADE: 
XEFES/AS DE ESTUDOS 

PERSOAL DE 1ª INTERVENCIÓN 
(RESPONSABLES) 

COORDINADOR/A 
DE PLANTAS 
ALTAS 

COORDINADOR/A 
DE PLANTA 
BAIXA 

ALARMA 
(CONSERXERÍA) 

XEFES/AS DE 
ESTUDOS 
 

UN PROFESOR O 
PROFESORA DE 
GARDA 

UN PROFESOR O 
PROFESORA DE 
GARDA 

APERTURA DAS 
PORTAS 
(EDIFICIO E 
RECINTO) 

CONSERXES/AS 

EXTINTORES 
BOTICA de 
primeiros auxilios 
(1os AUXILIOS) 

SECRETARIO/A 

ORDE 
(SENTIDO DE 
EVACUACIÓN) 

DIRECTOR/A E 
XEFES/AS DE 
ESTUDOS 

APOIO A 
MINUSVÁLIDOS 

DELEGADO/A OU 
SUBDELEGADO/A 
DE CLASE 

VELARÁN POLO CUMPRIMENTO DAS 
NORMAS ESTABLECIDAS EN ORDE E 
PROCESO DE EVACUACIÓN 
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3. PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN ANTE 
UNHA URXENCIA 
 
EVACUACIÓN DO CENTRO ANTE URXENCIAS 
 
Ten por obxecto a coordinación dos medios, tanto humanos como materiais, para 
conseguir unha intervención segura e eficaz ante unha emerxencia. 
 

DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE EVACUACIÓN 
1. DETECCIÓN do risco / sinistro: pór en coñecemento do Director/a o Xefes/as de estudos. 

2. AVALIACIÓN da gravidade polo Director/a //Xefes/Xefas de estudos. 

3. ACTIVACIÓN do Plan de Urxencia: PARCIAL (unha zona do centro) OU XERAL (todo o 

centro) segundo a gravidade ou zona de risco 

4. SINAL DE ALARMA: 2 SINAIS CURTOS SEGUIDA DE 1 LONGO:  timbre  do centro 

cuxo control realízase dende Conserxería. 

5. APERTURA DE PORTAS do edificio e recinto a cargo dos conserxes/as. 

6. COMUNICACIÓN telefónica se é necesario: o Director/a chamará aos servizos operativos 

de seguridade da localidade (Protección Civil, Bombeiros, Policía, Sanidade...) 

7. Cada responsable de PRIMEIRA INTERVENCIÓN (Equipo Directivo), 

COORDINADORES DE PLANTA (Profesorado de Garda) E DELEGADO-A/ 

SUBDELEGADO-A de grupos con compañeiros/as minusválidos ocuparán o posto que se 

lles asignou. 

8. En ausencia dun profesor ou profesora de garda como COORDINADOR/A DE PLANTA, 

realizará esta función o profesor/a que estea impartindo clase na aula que deba saír primeiro 

segundo o Plan de Evacuación que se decidiu, e será o delegado/a ou subdelegado/a desa clase 

quen se encargue de pechar portas e fiestras, ou aquel alumnado situado xunto ás fiestras; 

posteriormente unirase ao seu grupo na ZONA DE SEGURIDADE acordada neste Plan 

(patio do centro) 
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ORDE DE EVACUACIÓN 
1º O alumnado que se encontre fóra da aula deberá incorporarse con rapidez á fila máis próxima e 

reunirse co seu grupo na Zona de Seguridade (ver planos ao final). Se estivesen en Educación 

Física irán directamente á  ZONA DE SEGURIDADE (ver planos ao final). 

2º Apoio a minusválidos. Sairá o último do seu grupo acompañado do delegado/a ou 

subdelegado/a. 

3º Os alumnos e alumnas abandonarán as súas pertenzas e material de traballo co fin de evitar 

demoras e obstáculos. 

4º Os profesores e profesoras deixarán pechadas portas e fiestras ao saír das aulas, podendo 

encomendar esta misión ao alumnado máis próximo ás mesmas. Deberán levar un documento de 

control para o reconto na zona de seguridade (parte de asistencia ou similar). 

5º Os grupos/aulas que desaloxan en primeiro lugar son os situados máis preto das portas de 

evacuación que se determinen. 

6º INICIAN a saída os ocupantes da PLANTA BAIXA. 

7º Simultaneamente, os ocupantes das PLANTAS ALTAS prepáranse chegando ata o pé das 

escaleiras, pero sen iniciar o descenso ata que a planta baixa quede baleira. Os grupos que 

desaloxan en primeiro lugar son os máis próximos ás escaleiras. O alumnado da 2º planta sempre 

baixará pola parte interior da escaleira, mentres o alumnado do 1º andar están baixando pola parte 

exterior. 

8º Os COORDINADORES/AS de planta realizarán unha inspección antes de abandonar o 

edificio para comprobar que as dependencias da súa respectiva planta están totalmente 

desocupadas. 

9º CONCENTRACIÓN E RECONTO DO ALUMNADO: nas zonas indicadas coa letra A, B, 

C do patio.Cada profesor ou profesora é responsable do reconto e control dos alumnos e alumnas 

aos que impartía clase no momento da evacuación, incluídos os que por calquera razón estivesen 

fóra da aula (ir ao servizo, estar expulsado, etc...), para o que deberá levar consigo unha listaxe do 

grupo. 

10º COMUNICAR ao Xefe/a de seguridade (Xefes/as de Estudos) a existencia ou non de 

incidencias. 
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11º DESACTIVACIÓN do Plan: tras a avaliación do sinistro e, se non existen danos ás 

instalacións, o mando de urxencia (Director/a) procederá á normalización das actividades e 

elaborará un informe para a Administración 

12º O persoal do centro intentará manter a calma en todo momento, evitando condutas que 

denoten tensión nerviosa, para así dificultar  posibles situacións de pánico de masas. 

. 

NORMAS DE EVACUACIÓN DO CENTRO 
1. Cada grupo deberá actuar sempre de acordo coas instrucións do seu profesor ou profesora e 

en NINGÚN caso deberá actuar seguindo iniciativas propias. 

2. Os alumnos e alumnas aos que se lles encomendara funcións concretas responsabilizaranse 

destas e colaborarán en manter a orde e unión do grupo. 

3. Absterse de recoller o material de traballo e efectos persoais. 

4. Os alumnos o alumnas que, ao soar o sinal de alarma, se atopen fóra da súa clase e na mesma 

planta, incorporaranse á fila do grupo máis próximo a onde se atopen, incorporándose logo 

ao seu no punto de concentración e reconto (zonas A,B,C do patio). 

5. Moverse con rapidez, pero sen correr, sen empurrar nin atropelar aos demais. 

6. Realizar a saída en orde e en silencio, actuando con solidariedade e sentido de mutua axuda. 

Desbotar como vía de escape ventás e terrazas. 

7. Respectarase en todo momento o mobiliario e equipamento do centro. 

8. Camiñar sempre no sentido do fluxo de evacuación. Xamais se retrocederá, nin se sairá do 

grupo, co pretexto de buscar irmáns, amigos ou obxectos persoais. 

9. Evitar deterse xunto ás portas de saída. 

10. Os grupos permanecerán sempre unidos, sen adiantar a outros, mesmo cando se achen nos 

lugares de concentración. 

11. En ningún caso marcharán ao seu domicilio ou outro lugar. 
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE EMERXENCIA 
 
Executarase o simulacro de evacuación polo menos UNHA VEZ por curso escolar seguindo as 
instrucións contidas no Plan de autoprotección Escolar. 
 
Os fins que se perseguen cos simulacros podémolos resumir en: 
 
1. Salvagardar a integridade física dos usuarios do centro en caso de grave risco. 
2. Coñecer a capacidade de resposta dos medios humanos e materiais de que dispón o centro. 
3. Comprobar os niveis de eficacia e operatividade do P.A.E. 
4. Detectar insuficiencias ou carencias ante posibles emerxencias reais. 
 
DIRECTRICES A TER EN CONTA 
 
• O simulacro suporá un máximo de 30 minutos de suspensión de actividades lectivas. 
• O profesorado e alumnado recibirá previamente instrucións concretas sobre o seu 

desenvolvemento, pero sen coñecer día e hora exacta de actuación 
• Os pais e nais do alumnado e ANPA terán coñecemento do simulacro sen detalle de data e 

hora. 
• O centro realizará o desaloxo unicamente cos seus medios, sen contar co apoio externo. 
• Os Coordinadores de Planta (Profesorado de garda) e o Xefe/a de Seguridade (Xefes/as de 

Estudios) controlarán respectivamente o tempo de desaloxo das plantas e edificio. 
• Evacuado o centro, o Director/a e Xefes/as de Estudos efectuarán unha inspección coa 

finalidade de detectar posibles fallos. 
• Unha vez rematado o simulacro, o alumnado e o profesorado incorporaranse ás súas 

respectivas aulas respectando a mesma orde de saída e normas. 
• Realizarase un informe no que se recollerán os pormenores, incidencias e conclusións do 

proceso e incluirase na memoria final de curso. 
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DIRECTORIO DE EMERXENCIA 
(SERVIZOS OPERATIVOS DE EMERXENCIA) 

 
SERVIZO TELÉFONO 
SOS-GALICIA EMERXENCIAS 112/ 900444222 
POLICÍA LOCAL 092 / 986402610 
CORPO NACIONAL DE POLICÍA 091/ 986404599 
CENTRAL GARDA CIVIL 062/ 986851100 
BOMBEIROS DE VIGO 080/ 986433333 
BOMBEIROS GMIR DE MOS 986288000 
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

986401002 

URXENCIAS SANITARIAS 061/ 986400700 
SERVIZOS AMBIENTAIS 
INCENDIOS FORESTAIS 085/ 986402723 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE EMERXENCIA 
 
EN CHAMADAS DE EMERXENCIA INDICAR: 
 
1. NOME DO CENTRO 5. EXISTENCIA DE VÍTIMAS 
2. DESCRICIÓN DO SUCESO 6. MEDIOS DE SEGURIDADE PROPIOS 
3. LOCALIZACIÓN E ACCESOS 7. MEDIDAS XA ADOPTADAS 
4. NÚMERO DE OCUPANTES 8. TIPO DE AXUDA solicitada 
        
 
 

BOTICA de primeiros auxilios DE EMERXENCIA 
(En CONSERXARÍA) 

 
MEDICACIÓN BÁSICA 
ALCOL 
LUVAS DESBOTABLES 
TESOIRAS PARA CORTAR ROUPA 
TESOIRAS ESTÉRILES 
GASAS ESTÉRILES 
VENDAS 
ALGODÓN HIDRÓFILO 
ESPARADRAPO 
TIRITAS 
PANOS 
LANTERNA 
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4. COMUNICACIÓN DO PLAN Á COMUNIDADE EDUCATIVA. 
 
A. AOS PAIS, NAIS: Co fin de asesorar e informar os pais e nais da súa actuación no caso dunha 
emerxencia enviaráselles unha circular coa información seguinte: 
 

INFORMACIÓN AOS PAIS E NAIS DO ALUMNADO 
1. Este Centro posúe un Plan de autoprotección 

2. A chamada de evacuación será de dúas pitada curtas e unha longa 

3. En caso de evacuación o Punto de Encontro será no patio do Centro. 

4. Se vostede se atopa no Centro no momento en que soe o sinal de evacuación, colabore coa 

súa dirección e siga en todo momento as súas indicacións 

5. Nunca veña a recoller os alumnos ou alumnas ao Centro Escolar senón ao punto de encontro 

(o patio) 

6. Nunca se leven ao seu fillo ou filla sen notificalo ao profesor ou profesora responsable nese 

momento del. 

 
A Dirección do Centro 
 
B. AO ALUMNADO: Normas escritas en cada aula 
 
Constarán dun plano da planta na que se atopa a aula indicando a súa situación e as normas de 
evacuación do centro. 
 
Situaranse nun lugar visible e deberán ser coñecidas por todo o alumnado do Centro. Para 
transmitir a devandita información prevese unha sesión no Plan de Acción Titorial con este 
contido. 
 
Os delegados de clase, que teñan que asumir a función de axudar a un alumno/a con minusvalía, 
deberán ser informados polo seu titor/a das actuacións que debe seguir ante unha evacuación. 
 
Así mesmo o titor/a na devandita sesión fará fincapé en responsabilizar ao alumnado máis 
próximo ás ventás para que as pechen en caso de evacuación, aínda que no momento concreto 
deberá supervisar que tales accións se cumpren. 
 
A continuación exponse o modelo de documento que como GUÍA BÁSICA se colocará en cada 
aula. 
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GUÍA BÁSICA DO ALUMNADO 

• Deixa todo o que esteas a facer 

• Segue as indicacións do profesorado 

• Mantén a orde e a calma. Non corras 

• Colabora activamente na evacuación 

• Axuda a outras persoas que o necesiten. 

• Non utilices o ascensor 

• Nos corredores e escaleiras, pégate á parede (deixando o centro libre) 

• Evita empurrar e formar aglomeracións 

• Non volvas atrás e diríxete ao punto de reunión 

 
C.AO PROFESORADO: 
 

GUÍA BÁSICA DO PROFESORADO 
 
• Interrompe a clase 

• Informa ao alumnado da evacuación da aula 

• Indica as vías de evacuación a seguir e o punto de reunión exterior. 

• Comproba que portas e ventás queden pechadas. 

• Comproba que non quede ninguén na aula. 

• Verifica que todo o alumnado que estaba na aula se atopa no punto de reunión. 


