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OBXECTIVO DO MÓDULO
● Familiarizarse coa terminoloxía empregada nas emerxencias.
● Coñecer a normativa aplicable en materia de emerxencia no centro educativo.
● Coñecer a secuencia das accións a realizar nos distintos tipos de emerxencia
● Equipos de intervención.

HABILIDADES
● Identifica-las distintas situacións de emerxencia que se poden producir.
● Recoñece-los distintos equipos de intervención.
● Coñece-lo proxecto de emerxencia do centro escolar.

ACTITUDES
● Manter unha postura adecuada en situacións de emerxencia.
● Preocuparse por coñece-la actuación que hai que seguir diante dunha emerxencia.

COÑECEMENTOS
● Concepto e clases das emerxencias
● A Autoprotección dun centro educativo
● Plan de actuación ante emerxencias
● Os equipos de emerxencias
● Simulacros de evacuación
● Normativa
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1. Emerxencia. Concepto e clases

Durante a actividade laboral nos CENTROS DOCENTES pode xurdir calquera
acontecemento inesperado que supoña un grave risco para a seguridade das
persoas e provoque danos materiais directos e indirectos para o propio centro e
incluso para o medio ambiente, en este caso estariamos falando de unha
emerxencia. A pesar de que os expertos consideran que o risco que soportan os
centros docentes ante posibles situacións de emerxencia é de nivel baixo, o gran
número de usuarios que pode albergar este tipo de edificios e o continuo trasfego de
persoas alleas o mesmo, supón un risco engadido moi importante e que pode
agravar as consecuencias para os ocupantes. Polo que é fundamental evitar as
causas das emerxencias e dispoñer de persoas organizadas para facer fronte as
mesmas en caso de que estas se produzan.
Exemplos de emerxencias: Incendio, emerxencia médica (accidente con lesións
graves ou leves), ameaza de bomba, explosión, fuga de gas, inundación, terremoto,
etc.
Posto que un dos riscos máis frecuente nun centro educativo é o de incendio,
poderase afondar sobre o Lume e as súas técnicas de extinción na sesión práctica
do curso .

1.1.- Concepto:

Son aquelas situacións derivadas de sucesos que ocorren dunha forma anómala,
repentina e non desexada, que liberan unha enerxía moi rapidamente e en tal
cantidade que poden pór en perigo a moitas persoas, afectar a varias instalacións, e
mesmo o contorno da empresa se non se logran controlar nos primeiros momentos.
Requiren unha intervención inmediata.
O artigo 20 da Lei de Prevención de Riscos Laborais di:
“O empresario, tendo en conta o tamaño e a actividade da empresa, así como a
posible presenza de persoas alleas á mesma, deberá analiza-las posibles situacións
de emerxencia e adopta-las medidas necesarias en materia de primeiros auxilios,
loita contra incendios e evacuación dos empregados, designando para isto o persoal
encargado de pór en práctica estas medidas, e comprobando periodicamente, no
seu caso, o seu correcto funcionamento”.
Pódense presenta-las seguintes situacións de emerxencia:
Lume sen risco de explosión, que ocorre por combustión de substancias como
papel, madeira, etc. que non son explosivas.
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Lume con gas inflamable e posibles luzadas ou deflagracións que corresponden a
combustións moi rápidas que fai que non se poidan evita-las súas consecuencias
fuxindo do lugar do accidente.
Charcos de lume ou dardos de lume, que se presentan cando se produciu un
derrame ou unha fuga de chorro líquido seguido de ignición; neste caso pódense
evita-las consecuencias afastándose do lugar do accidente.
Explosións, que se producen polo quecemento de substancias explosivas ou
mesturas de aire e gases combustibles.
Nubes de gases, xa sexan tóxicos, corrosivos, etc. que se poden presentar pola
fuga dun depósito, reactor, etc.
Derrames nocivos que se presentan por rotura de recipientes ou tubarias
condutoras desas substancias perigosas.
Incidentes de todo tipo e que poden dar lugar a situacións excepcionais como
ameazas de bomba, terremotos, inundacións, vendavais, accidentes, etc.
Accidente grave dun alumno.

Polo tanto, en base ao ART. 20, temos a obriga de :
1. Analizar as posibles situacións de emerxencias (estudio do centro e da
actividade en canto o risco que pode existir).
2. Adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra
incendios e evacuación dos ocupantes ( qué facer, cómo e quén ).
3. Designar o persoal encargado ( equipo de emerxencia).
4. Comprobar periodicamente o establecido ( revisións das instalacións e
simulacros).
5. Dar a formación e medios necesarios o persoal designado (formación
específica e medios técnicos).
Para a aplicación das medidas adoptadas, o empresario deberá organiza-las
relacións que sexan necesarias con servizos externos á empresa, en particular en
materia de primeiros auxilios, asistencia médica de urxencia, salvamento o loita
contra incendios, de maneira que quede garantida a rapidez e a eficacia das
mesmas.
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1.2.- Clases

A. Segundo o tipo de risco
● Incendio: Sinistro ocasionado polo lume que orixina perdas humanas e
materiais
● Explosión: Liberación de grande cantidade de enerxía de forma brusca,
desprendendo calor, luz e gases
● Accidente grave: Suceso que orixina danos ás persoas
● Fugas e derramo: Escapes de gases e líquidos orixinando danos a persoas e
medio
● Risco social: Intrusismo, sabotaxe, ameaza de bomba, etc.
● Inundación: Por enchente de ríos ou rotura de instalacións

B. Segundo sexa a gravidade
● Conato de emerxencia
● Emerxencia parcial
● Emerxencia xeral
Conato de emerxencia
● Situación que pode ser controlada e solucionada de forma sinxela e rápida
polo persoal presente no lugar do incidente.
● Considéranse conatos de emerxencia os casos onde se produce a
combustión de substancias como papel, madeira, plástico, etc. de escasas
dimensións, que non son explosivas nin tampouco están en condicións de
explotar, derramo de escasas dimensións, inundacións de escasa
importancia.
Emerxencia parcial ,
● Situación de emerxencia que non pode ser neutralizada de inmediato e obriga
o persoal presente a solicitar a axuda dun grupo de loita máis preparado que
dispón de maiores medios contra incendios e emerxencias.
● Considéranse emerxencia parcial os lumes de medianas dimensións que non
afecten a obxectos e substancias que poidan provocar accidentes maiores,
así como o derramo de substancias tóxicas de escasas dimensións.
● Estas emerxencias poden chegar a ter un impacto ambiental considerable.
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Emerxencia total
● Situación de emerxencia que supera a capacidade dos medios humanos e
materiais do centro educativo e obriga a alterar toda a organización habitual,
téndose que solicitar axuda ao exterior.
● Considéranse emerxencia xeral os accidentes graves como lumes de grandes
dimensións, explosións de gas, grandes inundacións, etc.
● Estas emerxencias presentan un impacto ambiental importante.
● Habitualmente leva consigo a Evacuación. Pode ser total ou parcial.

Evacuación:
Enténdese por evacuación a acción de desaloxar de forma organizada e planificada
as diferentes dependencias do centro educativo cando foi declarada unha
emerxencia dentro do mesmo (incendio, ameaza de bomba?).
A continuación inclúense algunhas consignas a seguir para a súa organización, que
deben transmitirse aos diferentes usuarios do centro:
● O sinal de alarma para a evacuación será de forma manual, ben a través de
megafonía, sinais acústicos, etc. Será dada por orde do Xefe de
EMERXENCIA.
● As vías de evacuación deben permanecer en todo momento libres de
obstáculos.
● Cada zona terá asignado unha orde de desaloxo que deberá ser desde as
plantas inferiores ata as superiores, e desde as estancias máis próximas á
escaleira ata as máis afastadas preferentemente, ou ben atendendo ao fluxo
de persoal que será canalizado proporcionalmente entre o número de
escaleiras e saídas de evacuación existentes.
● As persoas designadas para iso pecharán fiestras e portas. Evitaranse
correntes de aire.
● Os diferentes grupos esperarán sempre a orde de saída.
● Verificarase que non queda ninguén en ningunha das dependencias da
planta.
● As dependencias desaloxadas serán marcadas cunha cadeira ou un obxecto
diferente a un extintor diante da porta (Sinal de dependencia desaloxada).
● Se a dependencia é a orixe da emerxencia marcarase cun extintor diante da
porta (Sinal de dependencia sinistrada).
● Ninguén se atrasará para recoller obxectos persoais.
● Baixarase en orde, á beira da parede, rápido pero sen correr nin atropelarse.
● Conservarase a calma.
● Todo o mundo dirixirase ao ponto de Reunión preestablecido e permanecerá
nel mentres se fai o reconto e ata nova orde do Xefe de emerxencia.
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Vía de evacuación é o percorrido horizontal ou vertical que, a través das zonas
comúns do edificio, debe seguirse desde calquera punto do interior ata a saída ao
exterior.
O punto final denominase PUNTO DE REUNIÓN. Será un lugar exterior, afastado
suficientemente do edificio evacuado e con extensión adecuada para acoller a todo o
persoal a evacuar.
Deben deseñarse vías de evacuación para todas as dependencias habitualmente
ocupadas do centro, tendo en conta os seguintes puntos:
● Elixir o percorrido máis curto ata o exterior.
● Evitar, na medida do posible, pasar por ou preto das zonas con maior risco de
incendio.
● Non considerar as fiestras nin ascensores como vías de evacuación.
Esta circunstancia sinalizarase xunto ás portas dos ascensores.
● Elixir un PUNTO DE REUNIÓN. Debe evitarse, na medida do posible, evacuar
cara a zonas con tráfico ou cara a aquela que obstaculice a chegada das
axudas externas. Os patios interiores non serán considerados como puntos
de reunión. As zonas elixidas como puntos de reunión deben quedar
reflectidas nos planos.
As VÍAS DE EVACUACIÓN SERÁN MARCADAS NOS PLANOS DAS PLANTAS
DO APARTADO DE PLANOS do Plan de Autoprotección MEDIANTE FRECHAS
QUE INDICARÁN A DIRECCIÓN E O SENTIDO DA EVACUACIÓN. Tamén sería
conveniente a colocación de copias destes planos das vías de evacuación en
diferentes puntos do centro. Nelas sinalarase así mesmo a localización do
lugar de localización de quen as estea consultando.

C. Segundo a disponiblidade de medios
● Durante a xornada laboral
● Nocturna
● Festiva e Vacacional
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2.- A Autoprotección

1.- Concepto 1
Sistema de accións e medidas encamiñadas a:
● previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens
● dar resposta axeitada ás posibles situacións de emerxencia
● garantir a integración destas actuacións co sistema público de protección civil.

2.- Normativa 2
● Lei 5/2007, de Emerxencias de Galicia
● R.D. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección
● R.D. 314/2006, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.

Artigo 40: Lei 5/2007, de Emerxencias- Autoprotección nos centros
educativo.
1. Considérase centro docente ou educativo, …: Gardarías, Escolas de educación
infantil, Centros de educación primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato,
formación profesional, ensino de réxime especial e centros de educación
especial, Universidades, Academias,…, Outros centros asimilables.
2. Nos diferentes ciclos educativos cómpre programar actividades de información,…
en materia de protección civil, para o que se deberá realizar, polo menos unha
vez ao ano, un simulacro de evacuación, de acordo coas previsións do plan de
autoprotección correspondente.
3. Estes programas elaboraranse en colaboración
competencia na materia de educación, …

coas

autoridades

con

4. Os plans de autoprotección nos centros educativos deberán ser aprobados polo
seu titular.

A Norma Básica de Autoprotección ( NBA)3
● Establece unha relación directa entre o artigo 15 da Constitución e a
autoprotección

1
2
3

Ligazón
Ligazón
Ligazón

PLAN DE EMERXENCIA E EVACUACIÓN

Servizo Prevención Riscos Laborais

10

● Fai no seu preámbulo un percorrido pola normativa en materia de protección
civil e prevención de riscos
● Establece a obriga de elaborar, implantar materialmente e manter operativos
os Plans de Autoprotección e determina o contido mínimo que deben
incorporar estes plans.

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o CÓDIGO
TÉCNICO DA EDIFICACIÓN(CTE) 4
No CTE se recolle un documento básico(DB) no que se establecen as
condicións que deben cumprir os edificios para que sexan seguros en caso
de producirse un incendio.
Obxectivo:
Establecer regras e procedementos que permiten cumprir as esixencias
básicas de seguridade en caso de incendio.
O artigo 11, recolle as esixencias básicas de seguridade en caso de
incendio:
● Establece 6 esixencias básicas de seguridade en caso de incendio:
Propagación interior, Propagación exterior, Evacuación de ocupantes,
Instalacións de Protección contra incendios, Intervención dos Bombeiros,
Resistencia estrutural a los incendios.
● A correcta aplicación do conxunto do DB (Documento Básico) supón que se
satisface o requisito básico "Seguridade en caso de incendio".

2.1- O Plan de Autoprotección escolar

1.

Concepto ( para máis información consultar a páxina web 5)
É o documento que establece o marco orgánico e funcional previsto para un
centro, co obxecto de previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens e
dar resposta axeitada ás posibles situacións de emerxencia na zona, baixo
responsabilidade do titular da actividade, garantindo a integración destas
actuacións co sistema público de protección civil.

Os obxectivos básicos do Plan de Autoprotección son:
● Coñecer as instalacións, analizando o risco dos seus distintos sectores, así
como os medios de protección dispoñibles.
4
5

Ligazón
Ligazón
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● Analizar a fiabilidade de todos os medios de evacuación e protección, así
como das instalacións xerais.
● Prever as causas de emerxencia.
● Programar os plans de actuación fronte ás posibles emerxencias.
● Determinar as persoas organizadas, formadas e adestradas que garantan
rapidez e eficacia nas accións a emprender para o control das emerxencias.
● Ofrecer información a todos os usuarios das instalacións de cómo deben de
actuar ante unha emerxencia e, en condicións normais, para a súa
prevención.
● Organizar as relacións que sexan necesarias para a coordinación dos
servicios externos en materia de primeiros auxilios, asistencia médica de
urxencia, salvamento e loita contra incendios.

2. Obrigas dos titulares das actividades
● Elaborar o Plan de autoprotección
● Presentar o Plan de autoprotección ao órgano da Administración Publica
competente para outorgar a licenza ou permiso determinante para a
explotación ou inicio da actividade.
● Desenvolver as actuacións para a implantación e o mantemento da eficacia
do Plan de autoprotección,
● Informar e formar o persoal ao seu servizo nos contidos do Plan de
autoprotección.
● Facilitar a información necesaria para, no seu caso, posibilitar a integración
do Plan de autoprotección noutros Plans de autoprotección de ámbito
superior e nos de Protección Civil.
● Colaborar coas autoridades competentes das Administracións Públicas, no
marco das normas de protección civil
● Informar da realización dos simulacros.

3. Obrigas do persoal das actividades
O persoal ao servizo das actividades terá a obriga de participar, na medida das
súas capacidades, no Plan de autoprotección e asumir as funcións que lles sexan
asignadas no devandito Plan.

4. Contido: O anexo II do R.D 393/2007 establece o contido mínimo que debe ter
o Plan de Autoprotección e estrutúrase do seguinte xeito:
Capítulo 1: Identificación dos titulares e da localización da actividade.
Capítulo 2: Descrición detallada da actividade e do medio físico.
Capítulo 3: Inventario, análise e avaliación de riscos.
Capítulo 4: Inventario e descrición das medidas de autoprotección.
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Capítulo 5: Programa de mantemento de instalacións.
Capítulo 6: Plan de actuación ante emergencias.
Capítulo 7: Integración do plan de autoprotección noutros de ámbito superior.
Capítulo 8: Implantación do plan de autoprotección
Capítulo 9: Mantemento da eficacia e actualización do Plan de autoprotección.
Anexo I: Directorio de comunicación
Anexo II: Formularios para a xestión de emerxencias
Anexo III: Planos
Capítulo 1: Identificación dos titulares e da localización da actividade
1.1

Dirección Postal da localización da actividade. Denominación da
actividade, nome e/ou marca.
Teléfono e Fax.

1.2

Identificación dos titulares da actividade. Nome e/ou Razón Social.
Dirección Postal, Teléfono e Fax.

1.3

Nome do Director do Plan de autoprotección e do director ou directora
do plan de actuación en emerxencia, caso de ser distintos. Dirección
Postal, Teléfono e Fax.

Capítulo 2: Descrición detallada da actividad e do médio físico.
2.1-

Descrición de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do
Plan.

2.2 - Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións
onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan.
2.3 - Clasificación e descrición de usuarios.
2.4 - Descrición do ámbito urbano, industrial ou natural no.que figuren os
edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.
2.5 - Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade
axuda externa.

para

a

Capítulo 3: Inventario, análise e avaliación de riscos.
3.1-

Descrición e localización dos elementos, instalacións, procesos de
produción, etc. que poidan dar orixe a unha situación de emerxencia ou
incidir de xeito desfavorable no seu desenvolvemento.

3.2 - Identificación, análise e avaliación dos riscos propios da actividade e
dos riscos externos que puidesen afectalo. (Riscos considerados nos
plans de Protección Civil e actividades de risco próximas).
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3.3 - Identificación, cuantificación e tipoloxía das persoas tanto afectas á
actividade como alleas a esta que teñan acceso aos edificios,
instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.
Capítulo 4: Inventario e descrición das medidas de autoprotección.
4.1 - Inventario e descrición das medidas e medios, humanos e materiais,
que dispón a entidade para controlar os riscos detectados, enfrontar as
situacións de emerxencia e facilitar a intervención dos Servizos
Externos de Emerxencias.
4.2 - As medidas e os medios, humanos e materiais, dispoñibles en
aplicación de disposicións específicas en materia de seguridade.
Capítulo 5: Programa de mantemento de instalacións.
5.1 - Descrición do mantemento preventivo das instalacións de risco, que
garante o seu control.
5.2 - Descrición do mantemento preventivo das
protección, que garante a súa operatividade.

instalacións

de

5.3 - Realización das inspeccións de seguridade de acordo coa normativa
vixente.
Capítulo 6: Plan de actuación ante emerxencias
Deben definirse as accións a desenvolver para o control inicial das
emerxencias, garantíndose a alarma, a evacuación e o socorro.
Capítulo 7: Integración do plan de autoprotección noutros de ámbito superior.
7.1

Os protocolos de notificación da emerxencia

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.

7.3

As formas de colaboración da organización de autoprotección cos
plans e as actuacións do sistema público de Protección Civil.

Capítulo 8: Implantación do plan de autoprotección
8.1 - Identificación do responsable da implantación do Plan.
8.2 - Programa de formación e capacitación para o persoal con
participación activa no Plan de autoprotección.
8.3 - Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan
de autoprotección.
8.4 - Programa de información xeral para os usuarios.
8.5 - Sinalización e normas para a actuación de visitantes.
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8.6 - Programa de dotación e adecuación de medios materiais e recursos.
Capítulo 9: Mantemento da eficacia e actualización do Plan de autoprotección
9.1 - Programa de reciclaxe de formación e información.
9.2 - Programa de substitución de medios e recursos.
9.3 - Programa de exercicios e simulacros.
9.4 - Programa de revisión e actualización de toda a documentación que
forma parte do Plan de autoprotección.
9.5 - Programa de auditorías e inspeccións.

2.2- O Plan de actuación ante emerxencias. ( plan de emerxencias)

Establecerá as accións a desenrolar para o control inicial das emerxencias,
garantindo a alarma, a evacuación e o socorro.
CONCEPTO
Documento pertencente ao plan de autoprotección no que se prevén:
● a organización da resposta ante situacións de emerxencias clasificadas.
● as medidas de protección e intervención a adoptar.
● os procedementos e secuencia de actuación para dar resposta ás posibles
emerxencias.
CONTIDO:
1.-Identificación e clasificación das emerxencias:
● En función do tipo de risco
● En función da gravidade
● En función da ocupación e medios humanos
2.-. Procedementos de actuación ante emerxencias :
a) Detección e Alerta.
b) Mecanismos de Alarma:
● Identificación da persoa que dará os avisos.
● Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de
Protección Civil.
c) Mecanismos de resposta fronte á emerxencia.
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d) Evacuación e/ou Confinamento.
e) Prestación dos Primeiros Auxilios.
f) Modos de recepción das Axudas externas.
Neste apartado deberanse indicar as pautas de actuación a seguir en caso de unha
situación de emerxencia. Detallando, dende o momento en que se produce a
detección da emerxencia, cómo se dará a sinal de alarma, qué persoas se
encargarán de activar esta sinal e quén avisará ao teléfono de emerxencias. Tamén
haberá que especificar o proceso a seguir, tanto por parte do alumnado como do
profesorado durante a evacuación ou o confinamento6.

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN EN EMERXENCIA
Pódese utilizar a modo de exemplo para describir as actuacións a realizar.
Dependendo da situación contemplada, pode que non sexa necesario tomar en
consideración algunha das etapas sinaladas.
Escenario da Emerxencia

Detección da alarma

Confirmación/Activación da Alarma

Declaración do tipo de Emerxencia

Transmisión da Emerxencia

Intervención

Axuda Exterior

Evacuación

Fin da emerxencia

6

Ligazón
Ligazón
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Detección de Alarma:
Será comunicada polo que detecte a emerxencia dende o lugar do sinistro ao Centro
de Control que podería situarse na Secretaría do centro, utilizando para elo, o
sistema de megafonía ou ben a viva voz se a emerxencia así o require. Se
localizará ao Xefe de Emerxencias( director/a).

Confirmación:
En caso de accidente laboral ou escolar, enfermidade súbita non necesita
confirmación. Si a alarma é automática requirirá a confirmación do Xefe de
Emerxencia. Y en caso que o detecte un alumno/a necesita verificarse por calquera
traballador/a.

Declaración tipo de emerxencia:
O Xefe de Emerxencia declara o tipo de emerxencia: Conato de emerxencia,
emerxencia parcial ou xeral.

Intervención:
En caso de incendio, si se considera posible a extinción mediante extintores, soio o
persoal que se crea capacitado e coñeza o funcionamento de estes pode intentalo
pero sen correr riscos inútiles.

Transmisión de emerxencia:
Alarma interior a todos os ocupantes, polos medios de que dispoña o centro:
1.-Sistema de megafonía xeral con palabras claras e entendibles.
2.-Timbre con intervalos curtos e continuados, sirenas
Alarma Exterior, vía telefónica aos servizos de Axuda Externa ( Protección Civil,
Bombeiros).

Evacuación:
Xeral, seguir as instrucións para a realización de simulacros.

Fin da emerxencia:
Remata cándo o Xefe de Emerxencias declara o fin da mesma.
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Incendios
En xeral, a pauta de actuación a seguir ante un incendio, resúmese mediante o
acrónimo:
RESCATE (Debemos rescatar ás persoas en grave perigo)
ALARMA (Debemos avisar ao xefe de emerxencias para que poñan en
marcha os mecanismos oportunos)
COMPARTIMENTACIÓN (Pecharemos portas e fiestras para atrasar a
propagación do incendio)
EXTINCIÓN (Unha vez levadas a cabo as accións anteriores)

Descubro un
incendio
Aviso a Equipo
Compañeiro próximo

Xunto cunha
terceira
persoa
constitúe o

Contrólase o conato
de emerxencia?

Xefe de
emerxencias

Convértome en
enlace entre o
xefe de
emerxencia e o
Equipo de
Intervención

Non

Si

Fin da emerxencia
Equipo de
Intervención

Aviso 112 e/ou
Parque de
Bombeiros

Alarma e evacuación
do edificio

Provistos de
dous extintores
portátiles
intentan
controlar

Incendio
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Os traballadores do Equipo de
Primeiros Auxilios recollen o
material dispoñible e acoden
ao momento de Reunión

Todas as persoas do
centro reúnense no
Punto de Reunión,
procédese ao
reconto e séguense
as instrucións do
xefe de emerxencia
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Exemplo de fichas resumen para os equipos de emerxencias

Ficha para o Xefe de emerxencia
QUE FAGO SI?
● Recibo aviso dunha situación conflitiva con posibilidade de agresión
1. Aviso ao 112.
2. Xestiono axuda interna para o compañeiro.
3. Espero na porta do centro a axuda externa solicitada.
● Alguén me comunica que se produciu un incendio.
1. Intento solicitar toda a información posible (magnitude, orixe?).
2. Encárgome de dar a alerta e de que as portas queden abertas.
3. Se o conato pasa a ser ou ameaza con converterse en emerxencia
solicito axuda externa (112 e/ou bombeiros).
4. Aviso ao Xefe do Equipo de Primeiros Auxilios para que avise aos seus
membros e diríxase ao momento de Reunión preestablecido.
5. Dou orde de dar a alarma.
6. Reúno información sobre as persoas evacuadas.
7. Subministración aos bombeiros a información que soliciten á súa chegada.
● Alguén me di que atopou a unha persoa accidentada.
1. Intento solicitar toda a información posible (quen, onde, que?).
2. Solicito axuda externa (112)
3. Aviso ao Xefe do Equipo de Primeiros Auxilios para que o seu equipo
acuda ao lugar do accidente.
4. Espero na porta do centro á espera da axuda externa, para conducir ao
persoal enviado ata o lugar onde se atope o accidentado.
● Alguén me comunica que recibiu un aviso de bomba.
1. Reúnome con el
2. En base á información recompilada, se trata dunha emerxencia,
comunícollo ao 112 e dou instrucións para que se dea a alarma.
3. Reúno información sobre as persoas evacuadas.
4. Subministración á policía ou ás forzas de seguridade a información que
soliciten á súa chegada.
● Exponse calquera outra situación susceptible de ser considerada unha
emerxencia.
1. Logo de avaliar a situación, actúo seguindo as pautas recollidas no plan,
mobilizando os recursos necesarios e ordenando, se é preciso, a
evacuación do centro.
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Ficha para TRABALLADORES EN XERAL
QUE FAGO SI?
● Detecto unha situación conflitiva con posibilidade de agresión
1. Aviso a un compañeiro e/ou ao xefe de emerxencia (TFNO.: _______________)
2. Espero a chegada do compañeiro e da axuda externa.
● Recibo aviso dunha situación conflitiva con posibilidade de agresión
1. Aviso ao xefe de emerxencia.
2. Diríxome a axudar ao compañeiro.
3. Esperamos a chegada de axuda externa.
● Descubro un incendio.
1. Aviso a un compañeiro próximo.
2. Se hai alguén en perigo intentamos rescatalo (RACE).
3. Comunícollo ao xefe de emerxencia (RA Ce).
4. Actúo de enlace entre o lugar do incendio e o Xefe de emerxencia.
● Alguén me di que descubriu un incendio.
1. Busco a outro ou outros compañeiros (ambos constituiremos o Equipo de
Intervención).
2. Intentamos illar ou compartimentar o incendio (RACE).
3. Cun extintor cada un intentaremos apagar o lume (RACE).
4. Seguiremos as instrucións que nos transmita o xefe de emerxencia a
través da persoa que descubriu o lume.
5. Non utilizaremos as BIE a menos que recibamos a autorización do xefe de
emerxencia.
6. Se non podemos sufocar o lume pecharemos as portas da dependencia
onde se localice e sinalizarémolas colocando un extintor diante.
● Escoito a alarma.
1. Deixo o que estea facendo e, tras saír da zona onde me ache, deixo a
porta pechada e diante da mesma unha cadeira ou outro obxecto como
sinal de que foi evacuada.
2. Diríxome ao momento de Reunión preestablecido e non o abandono ata
que non se efectuou o reconto.
3. Sigo as instrucións do xefe de emerxencia.
● Recibo un aviso de bomba
1. Intento recompilar toda a información que poida, se é posible por escrito.
2. Comunícollo ao xefe de emerxencia.
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3.- Identificación e funcións das persoas e equipos que levarán a cabo os
procedementos de actuación en emerxencias. Será o Director/a o encargado
de nomear aos responsables seguindo criterios de adecuación,segundo o perfil e
o esquema organizativo do centro.
4.- Identificación do Responsable da posta en marcha do Plan de Actuación
ante Emerxencias

2.3.- Os equipos de emerxencias

Para controlar unha situación de perigo nun centro educativo é necesario que o
conxunto de persoas do centro ofrezan unha resposta organizada. É indispensable,
polo tanto, asignar responsabilidades e funcións a todos os membros do centro en
caso de emerxencias. (ver páxina do INSHT 7).
Nas emerxencias podemos ter diferentes equipos de actuación:
● Equipos de alarma e evacuación (E.A.E)
● Equipos de primeiros auxilios (E.P.A)
● Equipos de primeira intervención (E.P.I.)
● Equipo de segunda intervención (E.S.I.)
● Xefe de Emerxencia (X.E.). Director/a
● Equipo de Apoio. Subalternos
EQUIPOS
X.E

Xefe de Emerxencia

● Valora a gravidade da emerxencia.
● Alerta e coordina os equipos de intervención.
● Decide a evacuación.
● Alerta, recibe e informa as axudas externas.
● Ordena a fin da emerxencia.
EPI

7

Equipo de Primeira Intervención

Ligazón
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● Extingue os conatos de incendio.
● Axuda, se cómpre, aos recursos externos.
● Persoal do centro que se considere capacitado.
EPA Equipo de Primeiros Auxilios
● Préstalles primeiros auxilios ós lesionados.
● Acompaña os lesionados ó centro médico.
● Persoal do centro que se considere capacitado.
EAE Equipo de Alarma e Evacuación
● Garante a alarma.
● Asegura unha evacuación ordenada no seu local.
● Tódolos ocupantes
EEP Equipo de Evacuación de Planta
● Garante a evacuación en cada planta.
● Asegura a evacuación de tódolos ocupantes.

Equipos de alarma e evacuación (E.A.E)
● Entre as súas misións destacan a comprobación de que as vías de
evacuación estean libres de obstáculos, toma de postos en puntos
estratéxicos das rutas de evacuación e dirixir o fluxo de evacuación:
● Condución de persoas cara ás vías de evacuación.
● En portas, controlando a velocidade de evacuación e impedindo
aglomeracións.
● En accesos a escaleiras, controlando o fluxo de persoas.
● Impedindo a utilización dos ascensores en caso de incendio.
● En saídas ao exterior, impedindo as aglomeracións de persoas cerca das
portas.
● O número das persoas que o compoñen é moi variable.
Equipos de primeiros auxilios (E.P.A)
● A súa misión será prestar os primeiros auxilios aos lesionados durante
unha emerxencia. Deberá estar capacitado para decidir a atención a prestar
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os feridos de forma que as lesións que presentan non empeoren e proceder á
estabilización dos lesionados graves, co fin de ser evacuados.
● Así mesmo debe ter o criterio de priorización ante a atención de lesións.
● Deberán ter formación e adestramento continuados en emerxencias
médicas, urxencias médicas, inmobilización e mobilización e transporte de
feridos.
Equipo de primeira intervención (E.P.I.)
● Terán unha misión preventiva xa que coñecerán as normas fundamentais da
prevención de incendios.
● Combaterán emerxencias parciais cos medios adecuados
● Apoiarán aos compoñentes do Equipo de Segunda Intervención cando lles
sexa requirido.
● O número de compoñentes do E.P.I. será aproximadamente dous por sector
de incendio.
● Se existisen sistemas fixos de extinción nalgunha zona, o E.P.I. desta
coñecerá a súa operación.
● Os compoñentes do EPI terán formación en temas como: física – química do
lume, métodos de extinción e axentes extintores.
Equipo de segunda intervención ( E.S.I.)
● Representa a máxima capacidade extintora do establecemento. O seu
ámbito de actuación será calquera punto do establecemento onde se poida
producir unha emerxencia de incendio.
● Han de ser persoas localizables permanentemente durante a xornada
laboral.
● Deben ter formación e adestramento axeitados no combate do tipo de lumes
que poidan atopar no edificio tanto con medios de primeira intervención como
de segunda e, en casos especiais, de equipos especiais (sistemas fixos de
extinción, equipos de respiración...).
Xefe de emerxencias (X.E.)
● É a máxima autoridade no edificio durante as emerxencias.
● Actuará dende o centro de control á vista das informacións que reciba do Xefe
de Intervención dende o punto de emerxencia.
● Posuirá coñecementos de seguridade contra incendios e do Plan de
autoprotección debendo ser unha persoa con dotes de mando e localizable.
● Decidirá o momento da evacuación do establecemento.
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3. Formación e información

Lei de Prevención de Riscos Laborais: (Artigos :18, 19, 20.) 8
ARTIGO 18: Información
“Co fin de dar cumprimento ao deber de protección establecido na presente Lei, o
empresario adoptará as medidas axeitadas para que os traballadores reciban todas
as informacións necesarias en relación con:
... as medidas adoptadas de conformidade co disposto no artigo 20 da presente Lei.”
ARTIGO 19: Formación dos traballadores
“En cumprimento do deber de protección, o empresario deberá garantir que cada
traballador reciba unha formación teórica e práctica, suficiente e adecuada, en
materia preventiva, tanto no momento da súa contratación, calquera que sexa a
modalidade ou duración desta, como cando se produzan cambios en funcións que
desempeñe ou se introduzan novas tecnoloxías ou cambios en equipos de traballo.”
ARTIGO 20: medidas de emerxencias
● O empresario, tendo en conta o tamaño e a actividade da empresa, así como
a posible presenza de persoas alleas a esta, deberá analizar as posibles
situacións de emerxencia e adoptar as medidas necesarias en materia de
primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores,
designando para iso o persoal encargado de poñer en práctica estas
medidas e comprobando periodicamente, no seu caso, o seu correcto
funcionamento.
● O citado persoal deberá posuír a formación necesaria, ser suficiente en
número e dispoñer do material axeitado, en función das circunstancias antes
sinaladas.

Lei de Emerxencias de Galicia
Artigo 3. Obxectivos
● A actuación das administracións públicas da Comunidade Autónoma galega
en materia de protección civil e emerxencias terá como obxectivos:
a) A adecuada formación, preparación e coordinación das persoas que
interveñen de forma profesional ou voluntaria na xestión de riscos e
emerxencias.

8

(Artigos :18, 19, 20.) Ver páxina. Ligazón
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b) A formación dunha cidadanía responsable que colabore na prevención e
na xestión de riscos e mais a información públicas ás persoas e aos
colectivos que se poidan ver afectados por emerxencias.
Artigo 40. Autoprotección nos centros educativos.
Nos diferentes ciclos educativos cómpre programar actividades de
información, prevención e divulgación en materia de protección civil, para o
que se deberá realizar, polo menos unha vez ao ano, un simulacro de
evacuación, de acordo coas previsións do plan de autoprotección
correspondente.

NBA: Capítulos 8 y 9 do Plan de Autoprotección
Capítulo 8. Implantación do plan de autoprotección.
8.2 Programa de formación e capacitación para o persoal con participación
activa no Plan de autoprotección.
8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de
autoprotección.
8.4 Programa de información xeral para os usuarios.
8.5 Sinalización e normas para a actuación dos visitantes. A sinalización
debese realizar conforme ao R.D 485/1997 sobre disposiciones mínimas de
9
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Capítulo 9. Mantemento da eficacia e actualización do Plan de
autoprotección.
9.1 Programa de reciclaxe de formación e información.

9
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4.-Simulacros

1. Concepto ( ver caso práctico transversal e unha guía nas páxinas webs 10)
● É unha representación ou imitación dunhas posibles situacións de perigo ou
desastre que requiren unha acción inmediata.
● Supón a activación do Plan de autoprotección e permite comprobar a
capacidade de resposta e o nivel de preparación alcanzado, empregando os
medios previstos.
2. Finalidade
Preparar e capacitar os equipos e persoas participantes para resolver a situación
con éxito.
3. Normativa

NBA: Norma básica de autoprotección
● Para avaliar os plans de autoprotección e asegurar a eficacia e operatividade
dos plans de actuación en emerxencias realizaranse simulacros de
emerxencia, coa periodicidade mínima que fixe o propio plan, e en todo caso,
polo menos unha vez ao ano avaliando os seus resultados.
● A realización de simulacros terá como obxectivos a verificación e
comprobación de:
● A eficacia da organización de resposta
● A capacitación do persoal adscrito
● O adestramento de todo o persoal da actividade na resposta fronte a unha
emerxencia.
● A suficiencia e idoneidade dos medios e recursos.
● A adecuación dos procedementos de actuación.
4. Fases
Preparación
Servirá para determinar:
● Día e hora.
● Organización. Distribución de equipos e misións.
● Normas e consignas.
10

Ligazón
Ligazón
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● Situación inicial do exercicio, evolución e incidencias.
● Determinación da participación de equipos exteriores.
● Percorrido polas diferentes vías de evacuación.
Execución
● É a posta en práctica das ensinanzas recibidas durante a formación e a
aplicación real do indicado no Plan de autoprotección.
● Constará de:
● Alerta
● Determinación da emerxencia.
● Intervención dos equipos.
● Resolución das incidencias que pode introducir o director do simulacro
para aumentar a súa complexidade e poder observar as reaccións.
● Na execución pódese optar pola participación de medios exteriores (112,
Bombeiros, Policía ou Garda Civil).
● No caso de optar pola participación destes medios externos é necesario
comunicar aos seus responsables o exercicio a efectuar e a participación, en
todas as fases do simulacro, dun responsable.
Valoración
● Ao finalizar a fase de execución realizarase unha reunión, na cal,
analizaranse os seguintes aspectos:
● Tempo empregado.
● Factores negativos que puideron incidir na execución.
● Factores positivos que melloraron a execución.
● Comportamento dos equipos.
● Comportamento xeral.
● Dificultades físicas atopadas.
● Finalmente emitirase un informe que incluirá:
● Introdución e obxecto do informe.
● Datos do centro de traballo.
● Realización do simulacro (cronoloxía).
● Recomendacións e melloras.
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Orden do 13 de novembro de 1984 sobre evacuación de
centros docentes.
INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE
EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
1.-Obxectivos
Aínda que as hipóteses que se consideran para un exercicio práctico de evacuación
non coinciden exactamente coas condicións dun caso real de urxencia (lume,
explosión, etcétera), que serán as que determinarían a estratexia de evacuación a
adoptar, con esta experiencia o que se pretende é comprobar a viabilidade do Plan
de Emerxencia deseñado polo centro. Os resultados axudarán a detectar carencias
e a definir as medidas correctivas correspondentes, a efectos de evacuación.
Outro obxectivo é mecanizar a conduta dos usuarios do centro ante unha
emerxencia, co que se logra minimizar a posibilidade de que xurdan situacións de
pánico e optimízase o tempo de evacuación.

2.-Tempos de evacuación
Con carácter xeral pódense considerar tempos adecuados para a evacuación dun
edificio docente os seguintes:
● Dez minutos para a evacuación total do edificio
● Tres minutos para a evacuación de cada unha das plantas.
Estímase que a duración total dun simulacro de evacuación non debería ser
superior a vinte minutos.

3.-Instrucións previas:
Para a realización deste exercicio práctico, e coa finalidade de simular unha
situación o máis próxima posible á realidade, en caso de existir varias saídas ao
exterior nas plantas baixas, deberá considerarse unha delas bloqueada, debendo
utilizarse unicamente as restantes vías de saída existentes nos edificios.
O simulacro deberá realizarse na situación de máxima ocupación do edificio ou
edificios que integren o centro, durante a súa actividade docente, así como coa
disposición normal de mobiliario, pero sen que os alumnos sexan previamente
alertados do día nin da hora do exercicio.
Os profesores, que deben coñecer con anterioridade as instrucións oportunas a
efectos de planificación do exercicio práctico (as contidas no Plan de Emerxencia),
tampouco deberán ser informados sobre o día nin a hora. Devanditos extremos
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serán determinados exclusivamente polo director do centro e o xefe de emerxencia
(se son persoas distintas).
Prévese que este exercicio execútese sen contar con colaboración exterior (Cruz
Vermella, Bombeiros, Protección Civil, etc.), xa que se trata dun exercicio interno do
centro sen causa real de emerxencia. Doutra banda, unha evacuación por motivos
reais tamén adoita iniciarse sen auxilios exteriores, contando unicamente cos
medios propios.
No caso de que o persoal evacuado deba saír do recinto do centro e ocupar
zonas alleas ao mesmo, tomaranse as precaucións oportunas en canto ao
tráfico, para o que, se fose necesario, debe advertirse previamente ás autoridades
ou particulares, no seu caso, que corresponda.
Con antelación ao día do simulacro a dirección do centro informará aos pais
dos alumnos achega do exercicio que se pretende realizar, con obxecto de evitar
alarmas ou efectos de pánico, pero sen precisar o día nin a hora nos que o mesmo
terá lugar.
Igualmente, e con varios días de antelación á realización do simulacro, informarase
aos alumnos dos pormenores e obxectivos deste exercicio e explicaránselles as
instrucións que deberán seguir.

4.-Instrucións para os traballadores/as.
É esencial para o bo resultado deste simulacro a completa coordinación e
colaboración de todos os traballadores do centro, tanto na planificación do simulacro
como na súa realización.
O director do centro como xefe de emerxencias coordinarán todas as operacións do
mesmo.
Os Equipos de Alarma e Evacuación de cada edificio, responsabilizaranse das
accións que se efectúen no mesmo, da evacuación das persoas discapacitadas ou
con dificultades motóricas, se as houber, así como de controlar o tempo de
evacuación total.
Cada profesor responsabilizarase de controlar os movementos dos alumnos ao seu
cargo, de acordo coas instrucións recibidas do xefe de emerxencia e as indicadas no
Plan de Emerxencias.
Cada profesor, na súa aula, organizará a estratexia do seu grupo designando aos
alumnos máis responsables para realizar funcións concretas como pechar fiestras,
sinalizar como baleira, cunha cadeira ou similar, a porta do aula evacuada, contar
aos compañeiros, controlar que non leven obxectos persoais, etc. Con iso
preténdese dar aos alumnos maior participación nestes exercicios.
Cando desaloxen todos os alumnos o edificio, o Equipo de Alarma e Evacuación
correspondente comprobará que as aulas e recintos que ten asignados quedan
baleiros, deixando as fiestras pechadas, as portas pechadas e sinalizadas e
comprobando que ningún alumno quede nos servizos e locais anexos.
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Cada centro podería designar un Equipo de Apoio( bedeles) que se encargasen de
desconectar as instalacións xerais do edificio,que logo de soar os sinais de alarma, o
fixeran preferentemente pola orde seguinte:
a. Gas.
b. Electricidade.
c. Subministración de gasóleo.
d. Auga, só en caso en que a subministración aos hidrantes sexa independente
da rede xeral.
Ao comezo do exercicio emitirase o sinal de alarma preestablecida polo Plan de
Emerxencia (timbre, sirena, viva voz?), de acordo co equipamento dispoñible no
centro, que alcance a todas as zonas do edificio. Cando o sistema de alarma
existente non sexa suficientemente potente e claramente diferenciado doutros sinais
acústicos, como as do recreo ou outras actividades docentes, deberá procurarse
unha solución alternativa que cumpra os requisitos mencionados.

5.- Instrucións orientativas para o alumnado.
Cada grupo de alumnos deberá actuar sempre de acordo coas indicacións do seu
profesor e en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
Os alumnos aos que se encomendou por parte do seu profesor funciones concretas,
responsabilizaranse de cumprilas e de colaborar co profesor en manter a orde do
grupo.
Os alumnos non recollerán os seus obxectos persoais, co fin de evitar obstáculos e
demoras.
Os alumnos que ao soar o sinal de alarma atópense nos aseos ou noutros locais
anexos, na mesma planta da súa aula, deberán incorporarse con toda rapidez ao
seu grupo.
No caso de que se atope o alumno en planta distinta á da súa aula, incorporarase ao
grupo máis próximo que se atope en movemento de saída.
Todos os movementos deberán realizarse rápido, pero sen correr, sen atropelar, nin
empuxar aos demais.
Ningún alumno deberá deterse xunto ás portas de saída.
Os alumnos deberán realizar este exercicio en silencio e con sentido da orde e
axuda mutua, para evitar atropelos e lesións, axudando aos que teñan dificultades
ou sufran caídas.
Os alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respectando o mobiliario e
equipamento docente e utilizando as portas co sentido de xiro para o que están
previstas.
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No caso de que nas vías de evacuación exista algún obstáculo que durante o
exercicio dificulte a saída, será apartado polos alumnos, se fose posible, de forma
que non provoque caídas das persoas ou deterioración do obxecto.
En ningún caso o alumno deberá volver atrás co pretexto de buscar a irmáns
menores, amigos ou obxectos persoais, etc.
En todo caso os grupos permanecerán sempre unidos sen disgregarse nin adiantar
a outros, ata cando se atopen nos lugares exteriores de concentración previamente
establecidos, con obxecto de facilitar ao profesor o control dos alumnos.

6.-Evacuación:
Para a evacuación ordenada seguiranse os seguintes criterios:
Por aulas:
● Ao oír o sinal de evacuación, o profesor indicará aos alumnos con
asignacións especiais na evacuación que ocupen os seus postos ou comecen
os seus labores (pechar fiestras, retirar obstáculos, encabezar a saída, etc.).
● O profesor observará o momento de iniciar a saída do aula en función do aula
da que dependa (preestablecido polo Plan de Emerxencia). Xeralmente cando
terminen de saír os alumnos do aula máis próxima no sentido da evacuación.
● O profesor indicará o momento da saída do aula dos alumnos no sentido da
evacuación, encabezados por un alumno previamente designado e instruído
nas funcións que debe realizar (seguir ao grupo previo, non correr, non
deterse etc. )
● Cando todos os alumnos saíron do aula o profesor marcará o aula e pechará
a porta. Por marcar o aula entendemos que se coloca un obxecto (papeleira,
cadeira ou outros diferentes a un extintor)que indique que o aula está
desaloxada e baleira. Debe colocarse este obxecto de tal forma que non
estorbe a vía de evacuación doutras aulas e ao mesmo tempo que sexa
visible desde o punto de saída da planta con obxecto de dala por desaloxada
polo Equipo de Alarma e Evacuación.
Por plantas:
● Ao sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edificio en primeiro lugar os
ocupantes da planta baixa.
● Simultaneamente, os das plantas superiores mobilizaranse ordenadamente
cara ás escaleiras máis próximas, pero sen descender ás plantas inferiores
ata que os ocupantes destas desaloxen a súa planta respectiva.
● O desaloxo en cada planta realizarase por grupos, saíndo en primeiro lugar
as aulas máis próximas ás escaleiras ou saídas, en secuencia ordenada e
sen mesturarse os grupos.
● A distribución dos fluxos de evacuación nas saídas da planta baixa
ordenarase en función do ancho e a situación das mesmas.
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Non se utilizarán no simulacro saídas que non sexan as normais do edificio.
Non se consideran como saídas as fiestras, portas a terrazas, patios interiores etc.
En caso de existir escaleiras de urxencia, estas utilizaranse con obxecto de
comprobar a súa accesibilidade e bo funcionamento.
Non se utilizarán tampouco ascensores ou montacargas, se os houber, para a
evacuación de persoas nin se abrirán fiestras ou portas que, en caso hipotético de
lume, favorecerían as correntes de aire e propagación das chamas.
Tendo en conta a tendencia instintiva dos alumnos a dirixirse cara ás saídas e
escaleiras que habitualmente utilizan e que poden non ser as convenientes nun caso
concreto, é aconsellable na planificación do simulacro prever esta circunstancia,
sendo o profesor asignado o único responsable de conducir aos alumnos na
dirección de saída previamente establecida (polo Plan de Emerxencia).
Por parte do persoal do centro procurarase non incorrer en comportamentos que
poidan denotar precipitación ou nerviosismo, para evitar de que esta actitude
puidese transmitirse aos alumnos.

7.-Puntos de Reunión:
Unha vez desaloxado o edificio, os alumnos concentraranse nos lugares
previamente designados como Puntos de Reunión polo Plan de Urxencia, sempre
baixo o control do profesor responsable, quen comprobará a presenza de todos os
alumnos do seu grupo.

8.-Finalización do simulacro:
Finalizado o exercicio de evacuación, indicado mediante un sinal sonoro ou similar
preestablecida, os equipos de alarma e evacuación inspeccionarán as súas áreas de
influencia, con obxecto de detectar as posibles anomalías ou danos que poidan
ocasionarse.
Ao mesmo tempo os alumnos regresan ás súas aulas e o resto de traballadores ás
tarefas que realizaban cando se iniciou o simulacro.

9.-Conclusións do exercicio:
Logo de terminar o simulacro, celebrarase unha reunión de todos os traballadores
para comentar e avaliar o exercicio. O director do centro redactará un informe.

CONTIDO DO INFORME:
● Tempos reais de evacuación obtidos para o conxunto do edificio e para cada
unha das súas plantas, número total de persoas evacuadas e a súa
distribución por plantas.
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● Análise sobre se o deseño da evacuación foi respectado e se a coordinación
e colaboración dos profesores foi satisfactoria. En caso contrario, informar das
posibles causas e razóns que o impediron ou obstaculizado.
● Valoración do comportamento colectivo dos alumnos nunha situación de
urxencia e do grao de acatamento das instrucións dos seus profesores.
● Valoración do grao de suficiencia das vías de evacuación existentes para o
desaloxo ordenado do edificio.
● Identificación das zonas de estrangulamento dos fluxos de evacuación nas
condicións actuais do edificio.
● Comprobación do funcionamento do sistema de alarma así como do alumado
e escaleiras de urxencia, no caso de que existan, indicando se facilitaron a
evacuación.
● Identificación daqueles elementos propios do edificio, sexan fixos ou móbiles,
que obstaculicen as vías de evacuación: mobles, portas de apertura contraria
ao fluxo de saída, pilastras, columnas exentas, etc.
● Relación dos incidentes non previstos: accidentes de persoas, deterioracións
no edificio ou no mobiliario, etc.
● Finalmente deberase analizar esta experiencia desde o punto de vista
pedagóxico, a efectos de futuras prácticas de evacuación.

Normativa
● OM.de 13 novembro 1984, Ministerio de Educación e Ciencia, sobre
Evacuación de Centros Docentes.
● Lei 31/1995, 8 de novembro( Art 20 ) Prevención de Riesgos Laborales
● D 314/2006 : Código técnico de Edificación: DB SI e DB SU
● R.D 393/ 2007,de 27 de marzo, sobre Norma Básica de Autoprotección :
contenidos del Manual de Autoprotección
● Lei 5/2007, 7 de maio, de emerxencias de Galicia.
● R.D 486/1997,de 14 de abril, no anexo I (apartado 10) referencia as vías e
saídas de evacuación.
● R.D 485/1997,de 14 de abril,sobre sinalización das vías de evacuación.
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