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CAPÍTULO 0: INTRODUCIÓN E LEXISLACIÓN
APLICABLE.
Un plano de autoprotección é un documento que recolle o conxunto de
medidas deseñadas e implantadas para evitar a materialización de situacións de
urxencia, e no seu caso, para minimizar as consecuencias derivadas dun sinistro
e optimizar os recursos dispoñibles existentes para ese fin. Toda esta
información debe estar debidamente recolleita e ser coñecida por todos os
ocupantes do centro para evitar respostas improvisadas que conduzan á
desorganización e o caos durante unha eventual e urxente evacuación. Unha
correcta planificación neste sentido contribuirá a mellorar a eficacia da
intervención e reducir o tempo de evacuación, detectándose tamén con iso
posibles deficiencias que se puidesen manifestar. Polo tanto o Plano debe ser un
instrumento que, baseado no estudo, desenvolvemento e posta en práctica
dunha serie de pautas de actuación, tendo en conta os medios dispoñibles,
permite unha resposta rápida e eficaz ante unha urxencia.
A normativa existente en materia de autoprotección é abundante. Xa en
1979 elabórase normativa específica de prevención contra incendios en
establecementos sanitarios (Orde de 24 de outubro de 1979), e turísticos (Orde
de 25 de setembro de 1979).
En 1982 aparece a Norma Básica de Edificación: NBE-CPI-82 Condicións
de protección contra incendios nos edificios (sen vixencia actualmente), aplicable
a todo tipo de edificios.
En 1984 aparece a Orde de 13 de novembro de 1984, sobre evacuación de
centros docentes de educación xeral básica, bacharelato e formación profesional.
Nesta Orde preténdese implantar a realización, con carácter periódico e habitual,
de exercicios prácticos de evacuación de urxencia nos centros docentes de
educación xeral básica, bacharelato e formación profesional.
No mesmo ano, aparece a Orde de 29 de novembro de 1984 pola que se
aproba o manual de autoprotección para o desenvolvemento do plano de
urxencia contra incendios e de evacuación de locais e edificios. Con todo, dentro
da mesma Orde indícase que a aplicación deste manual será voluntaria.
En 1985, publícase no B.O.E. a Lei 2/1.985, de 21 de xaneiro, sobre
protección civil. Nesta lei indícase que os centros de ensino desenvolverán, entre
o alumnado, actividades de sensibilización sobre as súas responsabilidades en
materia de protección civil. Nesta mesma Lei tamén se indica que os titulares dos
centros, estarán obrigados a establecer medidas de seguridade e prevención en
materia de protección civil, dispoñendo dun sistema de autoprotección, dotado
cos seus propios recursos, e do correspondente plano de urxencia para accións
de prevención de riscos, alarma, evacuación e socorro.
En 1995 apróbase a Lei 31/1995, de 8 de novembro de prevención de
riscos laborais. Na mesma indícase que o empresario (Administración educativa
en caso dun centro público) deberá analizar as posibles situacións de urxencia e
adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra
incendios e evacuación dos traballadores, designando para iso ao persoal
encargado de poñer en práctica estas medidas e comprobando periodicamente o
seu correcto funcionamento
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De acordo co establecido no Manual de Autoprotección de 29 de Novembro
de 1984, coa elaboración do plano de autoprotección perséguense os seguintes
obxectivos:
a) Coñecer os edificios e as súas instalacións (continente e contido), a
perigosidade dos distintos sectores e os medios de protección dispoñibles,
as carencias existentes segundo normativa vixente e as necesidades que
deban ser atendidas prioritariamente.
b) Garantir a fiabilidade de todos os medios de protección e as instalacións
xerais.
c) Evitar as causas orixe das urxencias.
d) Dispoñer de persoas organizadas, formadas e adestradas que garantan
rapidez e eficacia nas accións a emprender para o control das urxencias.
e) Ter informados a todos os ocupantes do edifico de como deben actuar
ante unha urxencia e en condicións normais para a súa prevención.
O plano de autoprotección deberá, así mesmo, preparar a posible
intervención dos recursos e medios exteriores en caso de urxencia (bombeiros,
ambulancias, policía, etc.).
A implantación dun plano de urxencia é sempre esixible tecnicamente
cando se trate de instalacións en que se dea unha grave situación de risco ou
ben en instalacións en que aínda non sendo elevado o nivel de risco, si poderían
selo as consecuencias humanas ou materiais que se producirían.
•
•
•
•

O Plano de Autoprotección conterá os seguintes capítulos ou documentos:
DOCUMENTO 1: Avaliación do risco: Identificación, valoración e
localización no centro do risco potencial de incendio e outras situacións
perigosas.
DOCUMENTO 2: Medios de protección: Relaciónanse os medios tanto
técnicos como humanos necesarios e dispoñibles para a autoprotección.
DOCUMENTO 3: Plano de urxencia: Contempla as diferentes hipóteses de
urxencia e os plans de actuación para cada unha delas.
DOCUMENTO 4: Implantación do plano de urxencia: Conxunto de medidas
a tomar ou secuencia de accións a realizar para asegurar a eficacia
operativa do mesmo.

Unha vez que se realizou unha primeira redacción do Plano de
Autoprotección, este deberá ser un “documento vivo”, que se vaia renovando e
modificando continuamente, introducindo aqueles cambios que fagan mellorar o
Plano inicial co paso do tempo, sendo responsabilidade do equipo directivo do
centro que isto se faga así.
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LEXISLACIÓN APLICABLE
Para a realización do presente Plano de Autoprotección utilizáronse como
criterios de referencia os principios xerais recollidos en:
• Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, Regulamento de Aparellos
a Presión.
• Orde do Ministerio de Educación e Ciencia, de 13 de novembro de 1984,
sobre Evacuación de Centros Docentes de Educación Xeral Básica,
Bacharelato e Formación Profesional.
• Orde do Ministerio do Interior, de 29 de novembro de 1984, pola que se
aproba o Manual de Autoprotección para o desenvolvemento do Plano de
Urxencias contra incendios e evacuación de locais e edificios.
• Lei 2/1985, de 21 de xaneiro de 1985: Lei de Protección Civil. Consignas
de actuación en caso de urxencia. Dirección de Protección Civil.
• Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo, artigo 24, capítulo
7º, prevención e extinción de incendios.
• Orde de 28 de marzo de 1985 sobre Prescricións de Seguridade en
Caldeiras.
• Real Decreto 2.291/1985, de 8 de novembro, polo que se establece o
Regulamento de Aparellos de Elevación e Manutención dos mesmos.
• Normas Técnicas de Prevención editadas polo Instituto de Seguridade e
Hixiene no Traballo.
• Real Decreto 1.492/1993, de 5 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Instalacións de Protección contra Incendios.
• Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais, de 8 de novembro.
• Real Decreto 1.215/1997, de 18 de xullo, que establece o Regulamento de
Accidentes Maiores.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre sinalización de seguridade e
saúde nos lugares de traballo.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as
disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.
• Real Decreto 769/1999, de 7 de maio de 1999, que dita as disposicións de
aplicación da Directiva do Parlamento Europeo e do Consello, 97/23/CE ,
relativa aos equipos de presión e modifica o Real Decreto 1244/1979, de 4
de abril de 1979, que aprobou o Regulamento de aparellos a presión.
• Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión aprobado polo Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
• Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da
prevención de riscos laborais.
• Código Técnico de Edificación: Real decreto 314/2006, de 17 de marzo,
polo que se aproba o Código Técnico da Edificación (BOE nº 74, de 28 de
marzo). Contén o Documento Básico de Seguridade en caso de Incendio
(DB-SI/2006).
• Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia. (DOG nº 94 do 16
de maio).
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CAPÍTULO I: AVALIACIÓN DO RISCO
1.1. A CONTORNA
1.1.1. IDENTIFICACIÓN
O Instituto de Educación Secundaria “María Soliño” está situado na
parroquia de Darbo, concello de Cangas do Morrazo, provincia de Pontevedra.
• Enderezo postal: Montecarrasco, nº 3 – Darbo, 36949 – Cangas do
Morrazo (Pontevedra)
• Enderezo electrónico: ies.maria.solino@edu.xunta.es
• Espazo web: http://centros.edu.xunta.es/iesmariasolino/
• Teléfonos: 986 30 10 82 / 986 30 11 18 / 986 30 08 03
• Fax: 986 39 22 74
1.1.2. LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA.
O instituto ubícase no norte do municipio de Cangas, fóra do núcleo

urbano, a uns 3,5 km. do mesmo. A vía principal de acceso desde o centro da
vila é a estrada PO-551, Cangas – Bueu, tomando na Magdalena a desviación en
dirección a Erbello – Aldán e, 500 metros despois do cruce, outra desviación que
leva directamente ao centro educativo.
As coordenadas UTM do centro son X: 571300 / Y: 4680800; huso 29 (lat:
42º 16' 42'' N; lonx: 8º 47' 25'' W)
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As parcelas ocupadas polo centro están na parte leste da serra da
Madalena, a unha altitude de 150 m. Esta serra ten unha orientación norte-sur e
presenta nos picos Leboreiro, Outeiro Agudo Alto de Carballiño e os puntos de
maior altitude do concello. O instituto está situado ao sur deste último pico.
Nas inmediacións do instituto atópanse outros dous centros educativos: O
IES Monte Carrasco e o Centro Xoán XXIII e unhas instalacións deportivas.

As instalacións do instituto están construídas no terreo que ocupaba unha
parcela duns 14.000 m2 separada en dous recintos por unha estrada que dá
acceso ao centro e ao veciño Xoán XXIII e que ten continuidade como camiño
forestal. Na actualidade os dous recintos (edificio principal e pavillón) ocupan
7862 e 1931 m2 respectivamente (medicións feitas a partir do Sistema de
Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas: http://www.xunta.es/visor/)

1.1.3. XEOLOXÍA.
Os materiais xeolóxicos da Península do Morrazo forman parte de dous
dominios claramente diferenciados:
1. Unidade do Dominio do complexo Vigo – Pontevedra – Noia, que
ocupa a parte máis oriental do Morrazo.
2. Unidade do Dominio Migmatítico e das rochas graníticas, que se
estende pola parte occidental do Morrazo. Dentro desta unidade
queda englobado o complexo Cabo Home – A Lanzada. A esta
unidade pertence o terro onde se asenta o centro. A Unidade do
Dominio Migmatítico e das Rochas Graníticas está composta por
granitos e xistos migmatíticos fundamentalmente. Nesta unidade
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podemos atopar unha asociación de rochas orientadas: granitos,
gneis, gneis glandulares e xistos moi tectonizados.
O centro está construído nunha zona con forte pendente na que se
realizaron desterros no momento da construción. A forte pendente da zona,
unida á baixa permeabilidade dos materiais (a Península do Morrazo está
formada case na súa totalidade por materiais ígneos e metamórficos que cando
non están alterados presentan unha porosidade máis baixa do 1%), fai que
sexan fortes os efectos das escorrentías nos viais de acceso ao centro e que no
pavillón deportivo se produzan filtracións de auga desde o chan.

Xeoloxía do Morrazo

Instituto

1
2

1

Dominio do complexo Vigo –
Pontevedra – Noia

2

Dominio Migmatítico e das
rochas graníticas

Composición dos solos
do Morrazo
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1.1.4. HIDROLOXÍA.
A Península do Morrazo conta con escasos acuíferos e ningún deles está en
zonas próximas ao centro. Non pasa pola zona ningún río nin regueiro.
Nas inmediacións hai unha fonte, situada fronte ao aparcadoiro, e un
depósito de auga propiedade da Xunta de Montes de Darbo, que se usa en casos
de incendio forestal. Este depósito atópase un pouco máis ao norte do centro
Xoán XXIII, seguindo a pista forestal.
O centro conta con pozo propio que serve ata a momento para o seu
abastecemento, xa que os depósitos municipais de auga están situados nunha
cota inferior. Realizouse a conexión á rede pública de augas, mais non chegou a
poñerse en funcionamento a estación de bombeo.

1.1.5. ECOLOXÍA.
Os terreos próximos ao centro están constituídos por monte comunal na
parte oeste e norte e monte de propiedade particular na parte leste. O monte
comunal foi repoboado con castiñeiros (Castanea sativa) e carballos (Quercus
robur) e presenta ademais algúns piñeiros (Pinus pinaster) e eucaliptos
(Eucaliptus globulus); o monte privado ten case exclusivamente eucaliptos. É de
destacar en zonas próximas ao centro a presenza de abondosa maleza
constituída principalmente por silva (Rubus fruticosus), toxo (Ulex) e xesta
(Genista florida).

1.1.6. METEOROLOXÍA.
O clima da Península do Morrazo encádrase dentro do dominio oceánico
húmido e nos subtipos galegos pertence ao litoral das Rías Baixas. Caracterízase
por unha forte pluviosidade que oscila entre os 2.000 mm das terras máis altas e
os 1.500 das ribeiras da ría. O réxime pluviométrico mostra un claro máximo
invernal (38% das precipitacións anuais) e dous máximos secundarios en outono
(27%) e primavera (26%), xunto a un mínimo moi acusado no verán (9%). A
media anual de días de chuvia está entre os 140 e 150. A temperatura media
está entre os 14,5ºC e os 15ºC; os meses máis quentes (xullo e agosto) superan
nunhas décimas os 20ºC de media e os máis fríos (decembro e xaneiro)
raramente baixan dos 10ºC, o que dá unha pequena oscilación térmica anual.
Os ventos que afectan máis ao centro, dada a súa situación son os do sur,
húmidos e quentes. Está protexido do oeste e do norte polos montes da Serra da
Madalena.
Por non dispor neste momento de datos concretos relativos a Cangas,
completamos esta información con datos recollidos na estación meteorolóxica
Meteoasbarxas
de
Moaña
relativos
ao
ano
2006
(http://centros.edu.xunta.es/iesasbarxas/embarxas/index.php ):
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Temperatura media
Temperatura máx.
media
Temperatura mín.
media
Temperatura máx.
absoluta
Temperatura mín.
absoluta.
Precipitación total
Precipitación máxima
Precipitación máxima
día
Racha máxima de
vento

15,19 ºC
20,84 ºC
9,89 ºC
37,00 ºC día 17 ás
14.00 h de Xullo
-3,30 ºC ás 9:00 h.
día 23 de Febreiro
1.925,20 l/m2
387,70 l/m2 en
Outubro
142,60 l/m2 día 22 de
Outubro
64.40 km/h ás 15:00
h. día 19 de Febreiro

Días
Días
Días
Días
Días
Días

de
de
de
de
de
de

chuvia
néboa
xeada
treboada
orballo
sarabia

152
27
16
17
56
6

1.1.7. SISMICIDADE DA ZONA.
A localidade de Cangas está situada nunha zona de sismicidade baixa;
podemos observalo no Mapa de sismicidade elaborado polo Instituto Geográfico
Nacional (obtido da páxina web http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO
/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/) e tamén no mapa de
perigosidade sísmica publicado como anexo ao Real Decreto 997/2002, de 27 de
setembro, polo que se aproba a norma de construción sismorresistente:

1.1.8. REDE VIARIA.
Ningunha grande vía de comunicación transcorre próxima ao centro; a
estrada de máis tráfico das inmediacións é a PO-551 de Cangas a Bueu; en
dirección a Bueu, pouco antes de chegar ao alto da Portela hai un acceso á vía
rápida do Morrazo, que se une en Rande coa autoestrada AP-9 con dirección a
Vigo-Portugal ou Pontevedra-Santiago.
Nos mapas seguintes obsérvanse as principais vías de comunicación da
zona e de acceso ao centro.
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1.1.9. INSTALACIÓNS SINGULARES.
Na actualidade non hai ningunha instalación industrial próxima ao centro.
Na ilustración recóllense as instalacións existentes na zona.
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1.2. DESCRICIÓN DO CENTRO.
1.2.1. SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO.
O centro está construído nunha parcela de 14.000 m2, situada na ladeira
leste da serra da Madalena, ao sur do monte Alto de Carballido, entre as cotas
79 (extremo sur-leste) e 107 (extremo noroeste) de altitude. A parcela estaba
orixinariamente cruzada por unha pista forestal en sentido sur – norte, que hoxe
está convertida en estrada de acceso ao centro, continuando a partir del como
pista forestal. Na parte leste da parcela está construído o edificio principal; na
parte oeste sitúase o pavillón deportivo.

Ademais do edificio principal, na zona leste da parcela
elementos:

•

hai os seguintes

Aparcadoiro: é un pequeno espazo no que tan só caben uns 15 coches e
algunhas motocicletas; a maior parte dos vehículos de profesorado,
persoal non docente, alumnado e visitantes estaciónanse na estrada, o
mesmo que os autobuses no momento de deixar e recoller o alumnado.
Na parte sur do aparcadoiro instalouse un invernadoiro que na actualidade
está abandonado.
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•

Entre o aparcadoiro e o edificio principal hai un portal e vía de de acceso
que dá entrada á vivenda do conserxe e ás pistas deportivas e que tamén
se usa ás veces para dar entrada directa desde o exterior ao salón de
actos.

•

Pistas deportivas: Están situadas no extremo sur da parcela. O alumnado
e o profesorado acceden a elas directamente desde o ximnasio ou desde o
interior do edificio pola porta que dá acceso ao patio cuberto do andar
inferior. Tamén é posible acceder a elas directamente desde o exterior do
recinto da parcela polo portal situado ao lado da vivenda do conserxe.

•

Transformador eléctrico: está situado
deportivas, debaixo do aparcadoiro.

no

lateral

oeste

das

pistas

1.2.2. ACCESOS AO CENTRO.
Accédese ao centro desde a estrada construída ad hoc seguindo a antiga
pista forestal que cruzaba o terreo onde se asentan os recintos do instituto. A
maior parte do alumnado chega ao centro en autobús, que para habitualmente
na mesma estrada de acceso ou na rotonda onde se cruza esa estrada coa que
sobe desde a local A Madalena – Aldán.
A pesar de que habitualmente a sinalización tanto vertical como horizontal
da estrada está en condicións aceptables adoita producirse unha notable
desorganización nos momentos de entrada e saída do centro, que sen dúbida
dificultaría a chegada dun vehículo de emerxencia se tivese que acudir
coincidindo con esas horas.

IES María Soliño Plano de Autoprotección

23

Dos catro portais de acceso ao recinto principal úsase exclusivamente,
tanto nas entradas como nas saídas, o que dá directamente á entrada principal
do edificio. Ese portal, que está totalmente aberto durante toda a xornada
escolar ten unha anchura de 3 metros.
É habitual a presenza de vehículos estacionados fronte aos portais de
acceso, excepto no caso do principal; deberíase sinalizar a prohibición de
estacionamento para deixar libres as saídas.
Ao recinto do pavillón accédese por un portal situado case fronte ao do
outro recinto; este portal, tamén de 3 metros de anchura está aberto tan só
cando hai alumnado no pavillón (nas clases de educación física ou nas
actividades deportivas dos recreos).
Cadro resumo dos portais de acceso aos recintos do centro
Recinto
Edificio
principal
Edificio
principal

Acceso
Entrada principal:
peóns; vehículos de
servizo
Entrada secundaria 1:
peóns

Edificio
principal

Entrada secundaria 2:
peóns

Edificio
principal

Pistas deportivas:
peóns; vehíc. servizo

Aparcadoiro

Vehículos

Pavillón

Principal: peóns

Pavillón

Servizo: vehículos
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Tipo de portal e estado
Barras metálicas, dúas follas de
apertura ao interior; aberto en
horario escolar
Malla metálica, dúas follas de
apertura ao interior;
normalmente fechado
Malla metálica, unha folla de
apertura ao interior;
normalmente fechado
Barras metálicas, dúas follas de
apertura ao interior;
habitualmente fechado
Malla metálica; dúas follas de
apertura ao interior;
habitualmente aberto
Barras metálicas; dúas follas
de apertura ao exterior; aberto
en horario escolar
Non construído

Ancho
150+150
100+100
100
150+150
180+180
150-150
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Dentro do recinto principal hai tres zonas illadas: aparcadoiro (1), parte
norte e oeste dos arredores do edificio (2) e pistas deportivas (3). As dúas
últimas zonas poden comunicarse mediante dúas portas (que están
habitualmente fechadas) existentes na zona leste (1 porta de unha folla de 100
cm.) e na zona oeste (1 porta de 2 follas de 100 cm. cada unha).
O recinto do pavillón só ten cerre pola parte leste, ao lado da estrada.

Entrada principal

Saída de emerxencias 1

Saída de emerxencias 2

Portal de acceso ás pistas deportivas

Portal do aparcadoiro

Portal de acceso ao pavillón

1.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS EXTERNAS.
O edificio principal esta construído con estrutura de formigón armado; as
fachadas son de ladrillo de gres cara vista. A cuberta do edificio, que sobresae da
parede 1 m. en beiril, está formada por placas de aluminio cor tipo perfil S-2;
non é practicable. A cuberta do patio interior está constituída por placas de fibra
de vidro estratificado con resina de poliéster (polimetacrilato de metilo).
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A carpintería exterior é de aluminio, con persianas de PVC, e todas a
xanelas son de corredeira. Todas elas son practicables desde o interior.
O edificio do pavillón está construído con bloque cerámico; a cuberta é
metálica, inclinada e non practicable. A portas son de chapa metálica e presenta
xanelas na parte superior da parede, todas elas fixas agás dúas que permiten
apertura para ventilación.

Entrada
Principal

Cadro – resumo das portas de acceso
Edificio principal
Características da porta

Aula de
tecnoloxía
Vivenda conser.
Caldeira
Transformador

Barras de aluminio con cristais; dúas portas de
dúas follas; dobre porta con 255 cm. de
separación entre ambas as dúas; apertura ao
exterior; abertas en período escolar as do lado
dereito da entrada; todas nos momentos de
saída do centro
Barras de aluminio con cristais; unha folla,
apertura ao interior; normalmente fechada
Barras de aluminio con cristais; dúas follas, a
máis pequena fixa; apertura ao interior;
fechada habitualmente.
Barras de aluminio con cristais; dúas follas, a
máis pequena fixa; apertura ao interior;
fechada habitualmente.
Barras de aluminio con cristais; dúas portas de
dúas follas; dobre porta con 140 cm. de
separación entre ambas as dúas; apertura ao
exterior; abertas en período escolar as do lado
dereito da entrada.
Barras de aluminio con cristais; dúas follas de
apertura ao interior; habitualmente fechadas
Metálica; dúas follas de apertura ao exterior;
fechadas excepto cando hai clase.
Barras de aluminio con cristais; unha folla.
Chapa metálica; dúas follas
Chapa metálica, dúas follas

Principal
Vestiarios
Emerxencias1
Emerxencias2
Caldeira

Chapa
Chapa
Chapa
Chapa
Chapa

Servizo da
cafetería
Emerxencias
norte
Emerxencias
oeste
Patio exterior e
pistas deportivas

Ximnasio

Ancho

Alto

97 x 4

207

90

235

77 + 32

207

77 + 32

207

95 x 4

207

95 + 95

207

78 + 75

206

90
64 +64
69 +69

215
205
200

97 +97
97
90 + 90
98
103

209
207
209
198
197

Pavillón deportivo
metálica,
metálica,
metálica,
metálica,
metálica,
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dúas follas
unha folla
dúas follas
unha folla
unha folla

26

Entrada principal - oeste

Entrada sur

Entrada ao ximnasio

Pavillón: entrada principal

Lateral leste

Lateral sur

Cuberta do edificio principal

Pavillón
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Pistas deportivas

Transformador

1.2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS
Edificio principal: está construído na parte norte do lado leste da parcela;
esta parte do terreo presenta unha forma triangular á que se adapta o edificio,
separándose das súas marxes entre 3 e 8 metros aproximadamente. O edificio
consta na parte de menor altitude do terreo (o sur) de tres andares que se van
reducindo a medida que aumenta a altitude, ata quedar en só un no extremo
norte. O acceso principal ao centro efectúase polo andar do medio, polo que os
denominaremos andar inferior, principal e superior.

•

Andar inferior: ten unha superficie aproximada de 1150 m2. Sitúanse neste
andar as seguintes dependencias:

a) o ximnasio, servizos e duchas de
alumnas
e
alumnos
e
dous
pequenos cuartos (vestiario de
profesorado e almacén de utensilios
deportivos). Esta zona ten acceso
directo
ás
pistas
deportivas
exteriores, mediante unha porta de
1 m. de ancho; cara ao interior do
edificio comunícase mediante unha
gran porta corredeira.
b) o salón de usos múltiples: foi
convertido en salón de actos, mediante a ampliación do escenario, a
colocación de cadeiras fixas e o cerramento dun pequeno cuarto para o
control de luz e son. Do local orixinal separouse unha parte que
actualmente está convertida en
almacén
de
material
e
documentación;
neste
mesmo
almacén está situado tamén o
cuarto de comunicacións das redes
informáticas do centro.
c) nun plano 58 cm. máis baixo que
esta planta existe un patio cuberto;
na
parte
leste
do
mesmo
construíuse a aula de Tecnoloxía;
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na parte oeste hai un pequeno recinto cerrado que dá servizo á vivenda
do conserxe.
d) vivenda do conserxe: sitúase na parte suroeste da planta baixa;
accédese a ela desde o exterior do edificio, aínda que orixinariamente
había tamén unha porta de acceso desde a sala de usos múltiples que
foi inutilizada pola ampliación do escenario.
e) depósito de auga: está situado
nunha zona lóbrega, na parte norte
da planta baixa; foi utilizada esta
zona tamén como depósito de
documentación
(a
que
aínda
permanece alí -diarios oficiaisconsérvase en mal estado pola
humidade do ambiente).
f) caldeira: está situada na zona
sueste, na parte posterior das
duchas do ximnasio. Ten acceso
tan só desde o exterior do edificio.

•

Andar principal. Ten unha superficie aproximada de 2000 m2 e está
dividida nas seguintes dependencias:
a) despachos de administración e servizos: dirección, secretaría, xefatura
de estudos, titoría, conserxería e cuarto de persoal de limpeza
b) sala de profesorado
c) departamentos: orientación, ciencias, física e química e tecnoloxía,
latín, grego e filosofía, xeografía e historia, economía e relixión, inglés
e francés, lingua galega, lingua española e matemáticas
d) biblioteca
e) aulas (4) e talleres de plástica (4)
f) laboratorio de fotografía
g) cafetería
h) servizos: alumnas, alumnos, profesoras e profesores
i) patio cuberto de acceso ao centro e patio interior; este sitúase 1 metro
máis alto que o resto da planta
j) dous pequenos cuartos (de limpeza e electricidade)

•

Andar superior: ten unha superficie aproximada de 1650 m2; accédese a
el desde o andar principal, aínda que tamén presenta dúas portas de
emerxencia que dan directamente ao exterior, unha situada no extremo
norte e outra no extremo oeste. Nesta planta hai as seguintes
dependencias:
a) 17 aulas de uso xeral (11 con capacidade para 35 alumnos; 3 para 15 e
outras 3 para 8)
b) 4 aulas de uso específico: música, informática, ciclo formativo e
idiomas
c) 3 laboratorios: ciencias da natureza, química e física
d) departamento de educación física
e) despacho de vicedirección
f) servizos de alumnas
g) cuarto de limpeza
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Aula grande

Aula mediana

Aula pequena

Biblioteca

Laboratorio de Ciencias

Laboratorio de Física

Taller de Plástica 1

Taller de Plástica 2

Laboratorio de Química

Taller de Plástica 3
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Andar

Ximnasio

Pavillón

Patio interior (Ágora)

Salón de actos

Aula de Tecnoloxía

Aula de Tecnoloxía

Medidas das dependencias do edificio principal
Dependencia
metros cadrados
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Inferior

Principal

Ximnasio
Vestiarios alumnas
Vestiarios alumnos
Vestiario profesorado
Almacén aparellos dep.
Cuarto da caldeira
Aula de Tecnoloxía
Salón de actos
Almacén
Casa conserxe
Patio casa conserxe
Patio cuberto
Sala profesorado
Servizos profesores
Servizos profesoras
Dep. Orientación
Xefatura Estudos
Secretaría
Dirección
Conserxería
Aula PGS
Dep. Matemáticas
Titoría
Aula PDC
Taller de Plástica 4
Taller de Plástica 3
Aulas (2)
Laboratorio fotografía
Taller Plástica 2
Taller Plástica 1
Dep. Lingua Castelá
Dep. Lingua Galega
Dep. Idiomas
Servizos alumnas
Cuarto limpeza
Servizos alumnos
Dep. Historia – Economía
Dep. Latín – Grego – Filos.
Dep. CCNN – FiQu –Tecn.
Biblioteca
Cafetería
Cociña cafetería
Cuarto electricidade
Patio interior
Patio cuberto exterior
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288
44
44
10
12
16
92
145
34
92
24
144
59
10
10
14
16
38
35
25
37
18
18
37
92
75
56
20
80
105
19
19
22
37
7
27
25
18
19
88
57
6
4
106
150
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Superior

Aulas grandes (11)
Aulas medianas (3)
Aulas pequenas (3)
Aula de idiomas
Aula de Ciclo Formativo
Aula de música
Aula de Informática
Lab. Ciencias da Naturais
Lab. de Física
Lab. de Química
Dep. Ed. Física
Vicedirección
Servizos alumnas
Cuarto limpeza

56
37
18
56
56
56
55
56
59
59
27
13
28
2

Medidas dos corredores:
Andar
Corredor

Ancho (en cm.)

Inferior
Inferior
Principal
Principal
Principal
Principal
Superior
Superior

390
200
212
200
145
400
197
232

Acceso ao ximnasio e salón de actos
Saída do ximnasio ás pistas
Acceso ás aulas arredor do patio central
Acceso ás aulas na ala norte
Acceso á Sala de Profesorado
Acceso á conserxería, cafetería e biblioteca
Acceso ás aulas
Acceso ás aulas arredor do patio central

Medidas das escaleiras
Escaleira
Número

Ancho (cm.)

Tramos

Banzos

Andar principal - superior
Andar inferior - principal
Emerxencia oeste

180
195
124

2
2
3

7 + 12
8 + 11
12+8+4

2
2
1

Corredor do andar inferior
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Vestíbulo

Corredor do andar principal

Corredor do andar superior

Escaleira andar inferior - principal

Porta e escaleira de emerxencia

Características das portas
Dependencia
Material
Portas
Andar inferior
Ximnasio
Vestiarios
Salón actos
Salón actos
(forma parte da
porta anterior)
Almacén
Comunicacións
Tecnoloxía

Follas

Apertura

Ancho

madeira
madeira
madeira
madeira

1
1
1
1

1
1
1
1

Corredeira
Interior
Corredeira
Exterior

455
80
455
82

metal
metal
metal

1
1
1

1
1
2

Interior
exterior
exterior

82
95
79 + 79
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Andar principal
Sala profesor. /
Servizos /
Orientación /
Xefatura Est. /
Secretaría
Aulas PGS /
Titoría

madeira
madeira

1
1

2
1

interior
interior

82 + 30
70

madeira

1

1

exterior

82

Dirección /
Conserxería /
Aula PDC /
Taller 1 Plástica /
Departamentos /
Labor.Fotograf. /
Biblioteca
Taller 2 Plástica
Taller 3 Plástica

madeira

1

2

exterior

82 + 32

madeira
madeira

1
3

2
2/1/2

exterior
exterior

Taller 4 de
Plástica / Aulas
Cuarto limpeza
Cuarto limpeza
Cafetería
Cuarto eléctric.

madeira

2

2/1

exterior

92 + 92
82+32 / 82
/ 82+32
82+32 / 82

madeira
madeira
madeira
alumnio +
cristal

1
1
1
1

1
1
2
1

interior
interior
exterior
exterior

81
60
72 + 72
75

madeira

2

2/1

exterior

82+32 / 82

madeira

1

2

exterior

82+32

madeira

1

1

exterior

82

madeira

1

1

interior

70

madeira

1

1

interior

60

Andar superior
8 aulas grandes/
Aula Inform. /
Aula Idiomas /
Aula CF /
Labor.Física /
Lab.Ciencias
3 aulas grandes
/ 3 aulas
pequen. / Aula
Música /
Lab.Química
3 aulas
medianas
Dep.Educ.Física /
Vicedirección /
Servizos
Cuarto limpeza

Pavillón polideportivo: está situado na parte oeste da parcela, cunha
planta de 1445 m2. Nel atópanse as seguintes dependencias, coas medidas que
se indican en cada caso:
• Pistas deportivas: 1200 m2
• Gradas para o público: 90 m2
• Vestiarios:
o alumnas: 44 m2
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•
•

o alumnos: 44 m2
o profesorado: 12 m2
Cuarto de atención médica: 12 m2
Almacén: 20 m2

Accédese directamente ás pistas desde un porche exterior por unha porta de
2 m. Aos vestiarios hai acceso desde as pistas e desde o exterior do edificio por
portas de 0,80 en cada caso (desde o exterior porta única; desde as pistas unha
porta para alumnas e outra para alumnos).
Altura de evacuación
Enténdese como altura de evacuación á maior diferenza de cotas existentes
entre calquera punto de partida da evacuación con e a saída do edificio que
corresponda. No edificio principal hai as seguintes alturas de evacuación:

Andar

Altura (en cm.) e tipo de evacuación

Andar inferior
Andar inferior – Aula de
Tecnoloxía
Andar principal
Andar superior

58 cm.; evacuación descendente
0 cm
0 cm
0 cm. pola porta de emerxencias norte;
440 cm. pola porta de emerxencias oeste; evacuación
descendente
355 polo andar principal; evacuación descendente

1.2.5. INSTALACIÓNS
•

No centro existen as seguintes instalacións:
De electricidade:
o Cadro xeral do centro: está situado á marxe esquerda da entrada
principal do centro, dentro dun cuarto específico; accédese a el por
unha porta situada entre as dúas de entrada ao edificio.
o Cadro xeral da instalación informática: está situado na entrada do
centro, á esquerda da porta interior de entrada.
o Cadro da aula de tecnoloxía: situado na propia aula, na parede leste
da mesma, próximo á esquina norte.
o 4 cadros de luces dobres nos andares principal e superior e 1 no
andar inferior, situados todos eles nos corredores.
o Contan con corte xeral de electricidade os laboratorios e a aula de
informática.
o Estación transformadora: está situada no exterior do edificio, entre
as pistas deportivas e o aparcadoiro. Na actualidade cómpre realizar
unha revisión e limpeza da mesma e, especialmente desde o punto
de vista da seguridade das persoas, sería conveniente protexer a
placa de formigón que fai as veces de cuberta do local pois nada
impide que a xente poida subirse libremente a ela.
o A instalación eléctrica exterior do edificio está en malas condicións
debido a filtracións de auga, polo que durante o inverno é frecuente
que se desconecte.
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•

De rede informática:
o Cuarto de comunicacións que contén o armario xeral da rede
informática do centro; está situado dentro do almacén, no andar
inferior.
o 2 armarios de comunicación específicos para as aulas de informática
e de tecnoloxía, situados nas respectivas dependencias, ambos os
dous na parede leste próximos á esquina norte.

•

De auga:
o 1 depósito de auga con capacidade para 36 m3, situado no andar
inferior, na zona norte do mesmo.
o 2 grupos de presión
o 1 aparello de cloración da auga que bombea automaticamente
cando funcionan os grupos de presión; mantense un control diario
do funcionamento do sistema.
o Realízase análise bacteriolóxica da auga antes do inicio de cada
curso escolar.
o Para quentar a auga das duchas existen dous termos acumuladores,
para ximnasio e pavillón. Están situados no cuarto das respectivas
caldeiras. Para os termos e as duchas realízase un programa de
mantemento e tratamento de instalacións con risco de propagar
“legionella”, coas seguintes operacións:
Operación
Periodicidade
Responsable
Control de temperatura de acumuladores
(>60ºC)
Purga do fondo dos acumuladores
Apertura de puntos terminais non usados
Conservación e limpeza de puntos terminais
(alcachofas de ducha) de xeito rotatorio
(mínimo 1 vez cada 12 meses)
Control de temperatura da auga nos puntos
terminais (>50º C nas saídas da ducha), de
xeito rotatorio
Limpeza e desinfección xeral
Detección de legionella en punto
representativo
Conservación e limpeza de puntos terminais
Control de temperatura en puntos terminais

•

Diaria

Conserxe

Semanal
Semanal
Mensual
Mensual
Anual
Anual

Empresa
especializada

Anual
Anual

De calefacción:
o 2 caldeiras, unha para o edificio principal, situada na parte leste e
sur do mesmo, e outra para o pavillón, situada nun local específico
no extremo norte do edificio. A instalación de calefacción é revisada
por unha empresa especializada todos os anos.
o Hai tres chaves de paso da calefacción; a dúas delas accédese
desde o teito dos corredores da planta superior, no extremo oeste e
no final das escaleiras de subida do lado sur; a terceira das chaves
está situada no teito do taller 2 de plástica.
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o

2 depósitos de gasóleo para abastecer as caldeiras anteriores; o do
edificio principal é subterráneo e está na parte oeste do edificio;
NON conta con valado protector; o do pavillón está no mesmo local
da caldeira.

1.2.6. USOS E ACTIVIDADES
As dependencias foron descritas no apartado 1.2.4. anterior; nos planos
(páx. 43 a 48) indícase a situación das mesmas.

1.2.7. OCUPACIÓN
Número de alumnos por curso
Grupo
1º ESO
1º ESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO
3º ESO
3º ESO
4º ESO
4º ESO
4º ESO
PGS

A
B
A
B
A
B
C
A
B
C

Alumnos

Grupo

19
18
26
24
22
19
8
21
22
6
15

1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
1º
2º

Total de alumnos
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BACH
BACH
BACH
BACH
BACH
BACH
BACH
BACH
CF
CF

Alumnos
A
B
C
D
A
B
C
D

33
26
34
31
27
13
33
28
9
11

445
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Número de alumnos que están a maior parte do seu
horario en cada andar

Principal
Superior

114
331

Ocupación media e/ou máxima das dependencias que non teñen
alumnado fixo
Dependencia
ocupación media
ocupación máxima
Ximnasio
Aula de Tecnoloxía
Salón de actos
Talleres de Plástica
Biblioteca
Aulas medianas
Aulas pequenas
Aula de idiomas
Aula de música
Aula de Informática
Lab. Ciencias da Naturais
Lab. de Física
Lab. de Química
Pavillón

25
23
12
19
18
10
25

34
27
124
33
42 (capacidade)
16
10
30
28
15
30 (capacidade)
24 (capacidade)
32 (capacidade)
445

1.3. AVALIACIÓN DO RISCO
1.3.1. AVALIACIÓN DO RISCO.
Para a determinación do nivel de risco existente debe atenderse a varios
factores como:
• Situación do edificio
• Forma do edificio.
• Número de plantas.
• Características construtivas internas.
• Anchura e número das vías de saída.
• Anchura dos corredores e escaleiras existentes.
• Existencia de medios de protección no edificio.
• Actividades que se desenvolven no edificio.
• Tipos e características das aulas existentes no edificio.
• Número de persoas a evacuar.
Unha pauta que pode servir como orientación á hora de avaliar o nivel de
risco de cada un dos módulos, pero sempre tendo en conta os apartados
anteriores sería:
• Nivel Alto.
o Edificio de máis de 28 metros de altura e con capacidade para máis
de 2.000 alumnos.
• Nivel Medio.
o Edificio de entre 14 e 28 metros de altura e con capacidade de entre
1.000 e 2.000 alumnos.
• Nivel Baixo.
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o

Edificio de menos de 14 metros de altura e con capacidade para
menos de 1.000 alumnos.

Tendo en conta o anterior concluímos que o nivel de risco é baixo polas
seguintes razóns:
• A ocupación do centro (alumnado, profesorado, persoal non docente e
posibles visitantes) en ningún momento chega ás 1.000 persoas. O
número habitual está arredor das 500).
• A altura desde a planta superior á terra, no seu punto máximo é de 751
cm. e a altura total do edificio é inferior aos 14 metros.
• A situación do edificio non implica ningún risco especial pois non ten nas
inmediacións ningunha instalación que poida provocalo.
• A forma do edificio, constituído por só tres andares, que ademais teñen
todos eles saída practicamente ao nivel do solo, non implica ningún tipo de
risco; en caso de emerxencia só unha parte das persoas terían que ser
evacuadas desde unha altura non superior a 440 cm.
• As características construtivas internas do edificio cumpren as normas de
seguridade; só hai un local no que pode haber máis de 50 persoas con
unha soa saída (o salón de actos), aínda que esta é de 455 cm, con unha
porta de corredeira situada a dous metros da saída exterior.
• As vías de saída (corredores e escaleiras) cumpren as normativas de
construción para centros escolares (anchura libre de máis de 1,20 metros,
tal como se recolle no punto D.7.4.3. da Norma Básica de Edificación NBECPI-96). Un problema que afecta ás escaleiras de baixada do andar
superior ao principal é a presenza de auga en época de chuvia por
filtracións na cuberta do patio interior; neses momentos a anchura das
escaleiras redúcese a menos da metade.
• As actividades que se desenvolven no edificio en xeral non implican riscos
especiais; todas as aulas destinadas a laboratorio ou taller de tecnoloxía –
onde o risco é maior– contan con extintor no propio local; o ximnasio e o
pavillón están dotados de caixa de urxencia para primeiros auxilios.
Avaliación do risco de locais especiais.
Para determinar o grao de risco nos locais especiais, aplicaremos o Artigo
19. Locais e zonas de risco especial de Norma Básica de Edificación:

LOCAL

RISCO BAIXO

RISCO MEDIO

RISCO ALTO

Taller ou
laboratorio con
elementos
combustibles
Arquivo ou local
con moito papel
almacenado
Almacén
Cociña

> 100 m3

>200 m3

> 400 m2

> 25 m2

> 50 m2

>50 m2

> 100 m2
> 50 m2

As dependencias do centro que forman parte deste tipo de locais (coa
superficie correspondente) son as seguintes:

Dependencia
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Almacén aparellos deportivos
Aula de Tecnoloxía
Almacén
Sala profesorado
Secretaría
Conserxería
Biblioteca
Cociña cafetería
Aula de Informática
Lab. Ciencias da Naturais
Lab. de Física
Lab. de Química

12
92
34
59
38
25
88
6
55
56
59
59

Si
Si
Si

Nos tres locais indicados almacénase unha grande cantidade de papel polo
que son locais de risco:
•

•

•

Sala de Profesorado: habitualmente o número de persoas presentes no
local non chega á decena excepto nos períodos de lecer ou en reunións. A
apertura da porta é contraria ao sentido da evacuación. O local conta con
extintor. Considérase de risco medio cando a ocupación é alta.
Secretaría: Almacena grande cantidade de papel. A ocupación habitual é
de 3 persoas; está dotada de extintor. A apertura da porta é contraria ao
sentido da evacuación. Pola súa baixa ocupación considérase de risco
baixo.
Biblioteca: O seu risco derívase tamén da cantidade de papel almacenado;
a ocupación varía chegando como máximo arredor das 40 persoas. Existe
extintor no local e a apertura da porta coincide co sentido da evacuación.
Considérase de risco baixo.

Os demais locais mencionados anteriormente non implican risco dado o
seu tamaño, segundo a NBE-CPI-96. Indicamos as características que
consideramos de relevancia con respecto a eses e outros locais distintos das
aulas habituais:
● Laboratorio de Ciencias: Ten dúas saídas que dan ao corredor. Existe
extintor dentro do local.
● Laboratorio de Química: Ten unha saída ao corredor e outra ao laboratorio
de Física. Existe extintor no local. Por tratarse dun local onde se
almacenan produtos que poden resultar perigosos en función da súa
incompatibilidade, é absolutamente necesario manter o local en orde, coa
adecuada separación dos produtos.Laboratorio de Física: Ten dúas saídas
ao corredor e conta con extintor.
● Cociña: Con respecto ás cociñas a NBE-CPI-96, indica que “nos centros
docentes non universitarios, a cociña debe estar situada na planta baixa y
dispoñer polo menos de dúas saídas, nas que as portas terán como
mínimo 1,20 m de anchura. Unha das saídas debe comunicar co exterior
do edificio”. A cociña do noso centro posúe dúas saídas, unha delas de
acceso á cafetería e a outra ao exterior do edificio; a anchura desta é de
90 cm.; está situada no andar principal do edificio que por ese lado é
planta baixa.
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●
●
●
●

Aula de Informática: Ten dúas saídas ao corredor. Conta con extintor de
CO2 .
Aula de Tecnoloxía: Ten saída directa ao exterior. Conta con dous
extintores, ABC e de CO2.
Ximnasio: Conta con caixa de primeiros auxilios; ten dúas saídas, unha ao
exterior e outra a un corredor a través dunha porta de 455 cm.
Pavillón: Conta con caixa de primeiros auxilios; os vestiarios teñen unha
saída directa ao exterior e outra ás pistas; estas teñen tres saídas directas
ao exterior.




Depósito de gasóleo do pavillón: constitúe un elemento de risco dada
a súa situación, con masa forestal moi próxima: en caso de
producirse incendio no monte, sería o elemento do instituto con maior
perigo.
Pistas do pavillón: nos períodos de maior humidade ambiental o seu
uso implica risco dado que a condensación torna a pista moi
esvaradía.

1.3.2. AVALIACIÓN DAS VÍAS DE EVACUACIÓN.
Antes de deseñar as vías de evacuación hai que realizar unha avaliación
inicial das mesmas e a súa adaptación á normativa vixente xa que o estado
destas, influirá no risco. Así para este apartado deberemos ter en conta todo o
recollido na norma (NBE-CPI/96: Condicións de protección contra incendios nos
edificios).
A cualificación de cada apartado será ADECUADA ou INADECUADA
segundo proceda.

CRITERIO

CUALIFICACIÓN

OBSERVACIÓNS

A densidade de
ocupación do edificio é a
correcta.

ADECUADA

A lonxitude do percorrido
desde calquera orixe é
menor de 50 metros.
Das saídas alternativas
dunha aula, polo menos
unha comunica
directamente cun espazo
xeral de circulación. A
lonxitude de percorrido
desde calquera orixe de
evacuación ata algún
punto desde o que parten
dous percorridos
alternativos cara ás
saídas non é maior de 25
metros.
As escaleiras de

ADECUADA

O centro foi construído no seu
momento para 24 unidades; na
actualidade hai 21 grupos cunha
media de 21,2 alumnos por grupo
Entre o punto máis distante e a
saída do centro hai 47 metros.

ADECUADA

Todas as aulas teñen saída directa
ao corredor, con unha ou dúas
portas

ADECUADA

A altura de evacuación é inferior a
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evacuación descendente
non están protexidas.
As escaleiras de
evacuación ascendente
non están protexidas.
Cada tramo das
escaleiras ten 3 banzos
como mínimo e 12 como
máximo.
A anchura en metros das
portas, pasos e
corredores é maior ou
igual a P/200, sendo P o
número de persoas
asignadas a ese
elemento de evacuación.
A anchura en metros das
escaleiras descendentes
é como mínimo P/160.
A anchura en metros das
escaleiras ascendentes é
como mínimo P/(16010h), onde h é a altura
de evacuación
ascendente.
A dimensión das mesetas
intermedias no sentido
da evacuación non será
menor de 2 metros.
As portas de saída son
abatibles con eixe de xiro
vertical e facilmente
operables.
As portas para a
evacuación de máis de
100 persoas abren no
sentido da evacuación.
Os corredores de
evacuación carecen de
obstáculos.
As escaleiras de
evacuación carecen de
obstáculos.
Disponse de polo menos
un pasamáns nas
escaleiras. Cando a
anchura é maior ou igual
a 1’20 metros disponse
de dous.
As escaleiras cunha
anchura maior de 2’40
metros dispoñen de
pasamáns intermedios.

_

14 metros polo que non é preciso
que estean protexidas
Non hai evacuación ascendente

ADECUADA

Cumpren este requisito todas as
escaleiras

ADECUADA

Para o andar máis ocupado (o
superior, con 331 alumnos), hai
dúas vías de evacuación, que á súa
vez teñen dous itinerarios
alternativos; polo tanto
333/2=166; 166/200=0,83. Todos
os corredores, saídas e portas
exteriores teñen esa medida ou
superior
166/160=1; as escaleiras
interiores son de 1,8 m; as de
emerxencia de 1,24m.
Non hai evacuación ascendente

ADECUADA
-

INADECUADA

As mesetas das escaleiras
interiores teñen 1,70 m. e as de
emerxencia 1,20 m. no sentido da
evacuación

ADECUADA

ADECUADA

ADECUADA
ADECUADA
ADECUADA

Non hai pasamáns nas escaleiras
do andar inferior ao principal, mais
estas non son de evacuación.

-

Non hai escaleiras desas
características

IES María Soliño Plano de Autoprotección

44

As saídas e os
percorridos de
evacuación están
sinalizados.
Os medios de protección
contra incendios de
utilización manual están
sinalizados.
A iluminación de urxencia
é a correcta.

ADECUADA

ADECUADA

ADECUADA

De acordo co REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, polo que se
establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de
traballo, as zonas de paso, saídas e vías de circulación dos lugares de traballo e,
en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en casos
de urxencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sexa posible
utilizalas sen dificultades en todo momento.
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1.3.3. PLANOS DE EMPRAZAMENTO DO CENTRO E DA SÚA CONTORNA.
Plano de emprazamento do edificio principal
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Tallar 2

Tallar 1

Tallar 1

Almacén

Fotografía
L.Castelá
L.Galega

Aula

Idiomas
12

Biblioteca

7

3

Aula

9
10
11

Tallar 3

Cafetería

5
6
Entrada
principal

Ágora
Vestíbulo

3

4

Secretaría

Dirección

Aula PGS

Taller 4
Titoría

2

Matemáticas

Sala
1
profesorado

Conserxería

Patio cuberto

Aula PDC

1.- Servizos profesores
2.- Servizos profesoras
3.- Departamento de Orientación
4.- Xefatura de Estudos
5.- Cociña
6.- Cuarto electricidade
7.- Dep. Ciencias, Física e Tecnoloxía
8.- Dep. Filosofía, Grego e Latín
9.- Dep. Historia, Economía e Relixión
10.- Servizos alumnos
11.- Cuarto limpeza
12.- Servizos alumnas
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Aula

Aula (M)

Saída emerxencia →

Aula

Aula

Aula PDC
Aula
Inf ormática

Aula

Aula (P)
2

Laboratorio
Ciencias

Aula (M)
1

Laboratorio
Química

Aula
Música

Aula

Aula PT
Laboratorio
Física

Aula

Aula (M)

← Saída emerxencia

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula
Idiomas

Aula CF

Aula

1.- Servizos alumnas
2.- Vicedirección
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Depósito
auga
9
Almacén
8
Escenario

Armario

Ximnasio

Salón de actos
9
12

6
1

2

3

10

7
4

5

Patio cuberto

Aula
Tecnoloxía

13
11

1.- Dormitorio
2.- Dormitorio
3.- Dormitorio
4.- Salón
5.- Patio
6.- Comedor
7.- Cociña
8.- Cuarto de comunicacións
9.- Almacén de aparellos deportivos
10.- Duchas alumnas
11.- Duchas alumnos
12.- Cuarto profesorado
13.- Caldeira
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PLANO DE EMPRAZAMENTO DO PAVILLÓN
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PLANO DO PAVILLÓN:
ZONA NORTE - VESTIARIOS

Caldeira

Cuarto
Profesores
Cuarto
médico

Vestiarios
alumnas

Gradas

Almacén

Porche
cuberto

Depósito
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alumnos

Entrada
principal

PISTA CUBERTA
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CAPÍTULO SEGUNDO: MEDIOS DE PROTECCIÓN.
2.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPOÑIBLES.
2.1.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
No centro existe gran cantidade de material que pode arder: mochilas,
libros, documentación de Secretaría, gran cantidade de papel, mobiliario,
persianas, material almacenado, etc. e gran cantidade de elementos que poden
iniciar o incendio: numerosos aparellos eléctricos, fontes de ignición en
laboratorios e talleres, o propio circuíto eléctrico, ben por sobrecarga, ben
porque este sexa deficiente.
A prevención e extinción de incendios, ten por finalidade, non só a
protección da vida humana, senón tamén a conservación da propiedade. As
medidas de seguridade contra incendios van encamiñadas a evitar o inicio do
lume; no caso de que se produza, a eliminalo e evitar que se propague.
As técnicas de actuación contra incendios poden ser:
•
Técnicas de prevención: teñen como finalidade reducir ao mínimo a
posibilidade de que se produza un incendio.
•
Técnicas de protección: tratan de evitar a propagación e reducir ao
mínimo as súas consecuencias.
Os incendios son o resultado dunha reacción química de oxidación
-redución que recibe o nome de combustión.
A + O2 --> C + calor
Para que se produza un incendio, é necesario que se xunten tres factores,
que se deron en chamar o triángulo de lume: combustible, comburente e fonte
de calor. Considérase ademais un cuarto factor: a reacción en cadea; así o
triángulo convértese nun tetraedro:
Combustible

Combustible

Enerxía de
activación

Comburente

Enerxía de
activación

Comburente
Reacción en
cadea

•
•

Combustible: é a substancia que se combina co osíxeno para
producir a reacción de combustión.
Comburente: mestura de gases na que está o osíxeno que provoca a
combustión.
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•

Fonte de calor: é a que provoca a enerxía de activación necesaria
para que se inicie a reacción.

A prevención ou protección contra incendios ten como obxecto evitar o
risco de incendio e minimizar os efectos do mesmo no caso de que se produza.
As accións que hai que realizar para evitar o inicio e a propagación do incendio
son:
•
•
•
•

Retirar o material combustible almacenado.
Dispoñer de sistemas de detección e alarma.
Ter equipos e medios de extinción.
Planificar sistemas de extinción e evacuación.

CAUSAS DOS INCENDIOS
O primeiro paso para unha correcta planificación da seguridade é o
recoñecemento das causas dun posible incendio.
Entre as posibles causas destacamos as seguintes:
EQUIPOS ELÉCTRICOS
Posibles perigos:
•
Deficiente estado de conservación
•
Utilización de material defectuoso
•
Utilización inadecuada
Debido a que é un perigo potencial difícil de ver e cuantificar, os riscos
adoitan pasar xeralmente desapercibidos. Para iso hai que observar unha serie
de precaucións que minimizarán o risco:
•
Utilizaranse unicamente equipos en perfectas condicións e
previamente probados.
•
Só realizará reparacións de equipos e instalacións o persoal
capacitado.
•
Informarase aos conserxes das deficiencias que se observen.
•
Non se deben sobrecargar os enchufes.
ACUMULACIÓN DE LIXO.
É perigoso deixar que o lixo se acumule xa que é unha fonte potencial de
risco de incendio. A presenza deste risco pode eliminarse ou reducirse
substancialmente tomando as seguintes medidas:
• Definir unhas zonas determinadas para situar os desperdicios e usar
soamente esas.
• Eliminar diariamente os desperdicios e lixo.
• Utilizar a recolleita selectiva.
• Depositar os desperdicios inflamables en recipientes metálicos pechados.
UTILIZACIÓN DE LÍQUIDOS E/OU GASES INFLAMABLES.
A utilización deste tipo de material require precaucións especiais. A
presenza de riscos pódese mitigar mediante os seguintes consellos:
• Utilización seguindo escrupulosamente as instrucións e en áreas
estritamente dispostas para iso.
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•
•
•

Almacenamento exclusivamente en áreas previstas e en contedores e
almacéns químicos onde non se almacenen outro tipo de produtos.
Identificación adecuada dos almacéns e contedores.
Evitando calquera fonte de ignición ou conduta de risco (por exemplo,
fumar durante a súa manipulación).

MEDIOS DE EXTINCIÓN
2.1.1.1. EXTINTORES
O extintor é un aparello a presión que contén un axente (auga, po,
espuma física, anhídrido carbónico ou halón) que pode ser proxectado e dirixido
sobre un lume por acción dunha presión interna ou externa, co fin de proceder á
súa extinción. É un medio moi eficaz na loita contra conatos de incendios dada a
súa facilidade de manexo.
Segundo o apartado 1 do artigo 20 da Norma Básica de
Edificación (R.D. 2177/1996 NBE-CPI 96) “en todo edificio, excepto nos
de vivenda unifamiliar, disporanse extintores en número suficiente para
que o percorrido real en cada andar desde calquera orixe de evacuación
ata un extintor non supere os 15 m.”
En canto á súa colocación a mesma Norma indica que “os
extintores se disporán de xeito tal que poidan ser utilizados de maneira
rápida e doada; sempre que sexa posible, situaranse nos paramentos de
forma tal que o extremo superior do extintor estea a unha altura sobre o
chan menor que 1,70 m.
No centro hai 20 extintores do tipo ABC (po polivalente) de 6 kg, distribuídos
como se indica no cadro seguinte:

EXTINTORES ABC
Nº

Andar

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

inferior

principal

Dependencia

Data da carga
Edificio principal
Salón actos
Novembro 2006
Aula de Tecnoloxía
Novembro 2006
Ximnasio
Novembro 2006
Vivenda conserxe
Novembro 2006
Almacén
Novembro 2006
Transformador
Novembro 2006
Sala Profesorado
Novembro 2006
Taller 2
Novembro 2006
Conserxería
Novembro 2006
Taller 3
Novembro 2006
Corredores
Novembro 2006
Biblioteca
Novembro 2006
Cuarto contadores
Novembro 2006
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Data caducidade
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Novembro

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

54

3
1
1
1

superior

1

Corredores
Lab. Ciencias
Lab. Química
Lab. Física
Pistas

Novembro
Novembro
Novembro
Novembro
Pavillón
Novembro

2006
2006
2006
2006

Novembro
Novembro
Novembro
Novembro

2007
2007
2007
2007

2006

Novembro 2007

EXTINTORES ABC AUTOMÁTICOS
1
1

inferior
pavillón

Caldeira
Caldeira

Novembro 2006
Novembro 2006

1
1
1
1
1

inferior
principal

Aula de Tecnoloxía
Secretaría
Conserxería
Cociña
Informática

Novembro 2007
Novembro 2007

EXTINTORES CO2

superior

Febreiro
Febreiro
Febreiro
Febreiro
Febreiro

2007
2007
2007
2007
2007

Febreiro
Febreiro
Febreiro
Febreiro
Febreiro

2008
2008
2008
2008
2008

Total de extintores no centro: 29.
Para a comprobación da idoneidade da posición dos extintores temos en
conta os seguintes criterios:

Criterio

Observacións

Os extintores están próximos aos puntos onde existe maior
probabilidade de iniciarse un incendio, así como nas
proximidades das saídas de evacuación.
Son facilmente visibles e accesibles e están sinalizados de forma
adecuada.
Non entorpecen a evacuación en escaleiras e corredores.
Están suxeitos sobre soportes fixados ás paredes e en ningún
caso a parte superior do extintor supera a altura de 1,70 m
desde o chan.
Entre calquera punto do edificio e o extintor máis próximo non
hai máis de 15 metros.

Cúmprese
Cúmprese
Cúmprese
Cúmprese
Cúmprese

O mantemento dos extintores corresponde á empresa:

Extintores CESÍN, S.L.
NIF B.36.371.649
Avda. De Ourense, 78
369000 – MARÍN - Pontevedra
Teléfono e fax: 986 88 35 68

Mantemento dos extintores de incendio portátiles
No plano de prevención e protección contra incendios nun centro de
traballo inclúese todo o relativo á cantidade, tipo, ubicación e mantemento dos
extintores de incendio portátiles. Merece ser destacado que para que un extintor
de incendios sexa eficaz no momento do incendio debe ter un mantemento
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axeitado coas revisións periódicas indicadas segundo o R.D. 1942/1993. A
organización destas revisións poderíase realizar segundo o exposto na NTP 3681995.
Así, atendendo ao R.D. 1492/1993, de 5 de novembro, os extintores
manuais seguirán o seguinte programa de mantemento:

PERIODICIDADE

MANTEMENTO

Cada tres meses

•
•
•

Cada ano

•
•
Cada cinco anos

•

Comprobación da accesibilidade, bo estado aparente de
conservación, seguros, precintos, inscricións, mangueira,
etc...
Comprobación do estado de carga (peso e presión) do
extintor e da botella de gas impulsor (se existe), estado das
partes mecánicas (boquilla, válvulas, mangueira, etc...).
Verificación do estado de carga (peso e presión) do extintor
e no caso de extintores de po con botella de impulsión,
estado do axente extintor.
Comprobación da presión de impulsión do axente extintor.
Estado da mangueira, boquilla ou lanza, válvulas e partes
mecánicas.
A partir da data de timbrado do extintor (e por tres veces)
retimbrarase o extintor de acordo coa ITC-MIE AP.5 do
Regulamento de Aparellos a Presión sobre extintores de
incendios

Tipos de extintores e lumes para os que son adecuados
Extintores de po polivalente ABC
Clase
Combustibles Exemplos de material
A
B
C

sólidos
líquidos
gasosos

madeira, cartón, papeis, teas
ceras, parafinas, graxas, alcohol, gasolina
acetileno, metano, propano, butano, gas natural

Extintores de neve carbónica (utilizados nas cociñas)
A

sólidos

B

líquidos

2.1.1.1.1 USO DE EXTINTORES PORTÁTILES
Se se ten en conta que o extintor é o primeiro elemento que se usa nos
primeiros minutos de iniciación dun lume pódese afirmar que del depende que a
propagación do lume se aborte ou non. De aí a importancia de seguir
adecuadamente unhas normas de utilización.

Normas de utilización dun extintor portátil
A duración dun extintor é de aproximadamente entre 8 e 60 segundos,
segundo tipo e capacidade do extintor. Tendo iso en conta, para conseguir unha
utilización minimamente eficaz, o usuario dun extintor de incendios tería que ser
formado previamente sobre os coñecementos básicos do lume e de forma
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completa e o máis práctica posible, sobre as instrucións de funcionamento, os
perigos de utilización e as regras concretas de uso de cada extintor.
Na etiqueta de cada extintor especifícase o seu modo de emprego e as
precaucións a tomar. Pero hai que ter en conta que no momento da urxencia
sería moi difícil asimilar todas as regras prácticas de utilización do aparello.
Dentro das precaucións xerais débese ter en conta:
• A posible toxicidade do axente extintor ou dos produtos que xera en contacto
co lume.
• A posibilidade de queimaduras e danos na pel por demasiada proximidade ao
lume ou por reaccións químicas perigosas.
• A posibilidade de descargas eléctricas ou proxeccións inesperadas de fluídos
emerxentes do extintor a través do seu válvula de seguridade.
• A posibilidade de que os mecanismos de accionamento estean en malas
condicións de uso.
Antes de usar un extintor contra incendios portátil recoméndase realizar
un cursiño práctico no que se poderían incluír as seguintes regras xerais de uso:
1.- Descolgar o extintor agarrándoo pola maneta ou asa fixa e deixalo
sobre o chan en posición vertical (a).
2. No caso de que o extintor posúa mangueira asila pola boquilla para
evitar a saída incontrolada do axente extintor (b). No caso de que o extintor fose
de CO2 levar coidado especial de asir a boquilla pola parte illada destinada para
iso e non dirixila cara ás persoas.
3. Comprobar no caso de que exista válvula ou disco de seguridade que
están en posición sen perigo de proxección de fluído cara ao usuario.
4. Quitar o pasador de seguridade tirando da súa argola.
5. Achegarse ao lume deixando como mínimo un metro de distancia ata el.
En caso de espazos abertos achegarse na dirección do vento.
6. Apertar a maneta e, no caso de que exista, apertar a panca de
accionamento da boquilla. Realizar unha pequena descarga de comprobación de
saída do axente extintor (c).
7. Dirixir o chorro á base das chamas (d).
8. No caso de incendios de líquidos proxectar superficialmente o axente
extintor efectuando un varrido horizontal e evitando que a propia presión de
impulsión poida provocar o derrame incontrolado do produto en combustión.
Avanzar gradualmente desde os extremos.

a
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Si t uaci ón dos ext i nt ores
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2.1.1.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
A Boca de Incendio Equipada é unha Instalación de extinción de incendios
composta polos seguintes elementos: boquilla, lanza, mangueira, racor, válvula e
manómetro. Todos estes elementos deben atoparse debidamente axustados
entre si, conectados permanentemente a unha rede de auga sempre en carga e

convenientemente aloxados.
Segundo o apartado 1 do artigo 20 da Norma Básica de Edificación
(R.D. 2177/1996 NBE-CPI 96) os edificios destinados a uso docente deben
estar protexidos por unha instalación de bocas de incendio equipadas
cando teñan unha superficie total construída de máis de 2.000 m2.

Andar

Situación das Bocas de Incendio Equipadas
Situación

Principal
Principal
Superior
Superior

Fronte á Secretaría
No corredor leste, ao lado do servizo de alumnas
No corredor sur, ao lado do Departamento de Educación Física
No corredor leste, ao lado da Vicedirección

Si t uaci ón das bocas de i ncendi o
equi padas

IES María Soliño Plano de Autoprotección

60

Para a comprobación da idoneidade da posición das bocas de incendio
equipadas (BIE) temos en conta os seguintes criterios:

Criterio

Observacións

A distancia máxima entre dúas BIE’s non supera os 50 metros
Existe un espazo libre de obstáculos ao redor de cada BIE
A distancia desde calquera punto ata a BIE máis próxima non
excede de 25 metros.

Cúmprese
Cúmprese
Cúmprese

Atendendo ao R.D. 1492/1993, de 5 de novembro, as Bocas de Incendio
Equipadas terán o seguinte programa de mantemento:

PERIODICIDADE

MANTEMENTO

Cada tres meses

•
•
•
•

Cada ano

•
•
•
•

Cada cinco anos

•

Comprobación da accesibilidade, boa sinalización dos
equipos.
Comprobación pola lectura de manómetro, da presión de
servizo.
Limpeza do conxunto e engraxe de pechaduras e bisagras
en portas do armario.
Comprobación por inspección de todos os compoñentes,
procedendo a desenrolar a mangueira en toda a súa
extensión accionando a boquilla en caso de ter varias
posicións.
Desmontaxe da mangueira e ensaio desta en lugar
axeitado.
Comprobación do correcto funcionamento da boquilla nas
súas distintas posicións e do sistema de pechadura.
Comprobación da estanquidade dos racores, mangueira e
estado das xuntas.
Comprobación da indicación do manómetro con outro de
referencia (patrón) axustado no racor de conexión da
mangueira.
A mangueira debe ser sometida a unha presión de proba de
15 Kg/cm2.

Non se realizaron as comprobacións desde o momento da súa instalación
polo que cómpre realizar unha comprobación xeral.
2.1.1.2.1. USO DA BOCA DE
INCENDIO EQUIPADA
As
Bocas
de
Incendios
Equipadas ( BIE ) son sistemas de
extinción que se instalan no interior
dos edificios, conectadas ao sistema
de abastecemento de auga.
As
Bocas
de
Incendios
Equipadas compóñense de lanza,
mangueira, racores, válvula, soporte e
armario con tapa de cristal.
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O procedemento para a utilización dunha B.I.E. componse dos seguintes
pasos:
1. Romper o cristal cun obxecto contundente.
2. Sacar a boca da mangueira do seu soporte.
3. Desenrolar toda a mangueira
4. Suxeitar o extremo da mangueira e abrir a válvula de paso.
5. Dirixir a auga cara ao lume e regular o chorro virando a boquilla de saída.
2.1.1.3. TOMAS DE AUGA NO EXTERIOR DO EDIFICIO
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2.1.1.4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OS INCENDIOS:
•
•
•
•
•
•
•

Non tirar ao chan nin aos recunchos trapos impregnados de graxa,
especialmente se nos arredores hai materiais inflamables.
Recoller e retirar periodicamente os residuos en recipientes apropiados.
Dispoñer de bandexas de recolleita para os casos de derrame de líquidos
inflamables, e de aspiración localizada dos vapores combustibles (talleres e
laboratorios).
Efectuar transvases de líquidos inflamables de modo seguro (talleres e
laboratorios).
Revisar periodicamente as instalacións eléctricas.
Controlar a existencia de fontes de electricidade estática.
Extremar a orde e a limpeza para evitar a acumulación de materiais de fácil
combustión e propagación do lume.

2.1.2. SISTEMA DE DETECCIÓN E ALARMA.
A Norma NBE-CPI/96, indica que os edificios de uso docente cunha
superficie construída maior de 5.000 m2, deberán dispoñer dunha instalación de
detección e alarma que faga posible a transmisión dun sinal (automaticamente
mediante detectores ou manualmente mediante pulsadores) desde o lugar en
que se produza un incendio ata unha central vixiada, así como a posterior
transmisión da alarma desde dita central aos ocupantes do edificio, podendo
activarse dita alarma automaticamente ou manualmente.
O centro non dispón de sistema de detección e alarma automático;
segundo a norma anterior non é obrigatorio
2.1.2.1. ALARMA
Como sistema de alarma utilízase o mesmo timbre que indica o principio e
final das clases; o seu manexo é manual e o pulsador do mesmo está situado na
conserxería, sen sinalización. Para indicar un sinal de alarma farase soar o timbre
durante uns 10 segundos repetidas veces, deixando uns 5 segundos entre un
timbrazo e outro; sería conveniente que se usase este mesmo toque á primeira
hora da mañá, ou á saída para que o alumnado e o profesorado se acostumasen
ao mesmo.
As campás do timbre atópanse situadas no patio interior cuberto e no
patio inferior.
O sinal do timbre escóitase en todo o edificio principal, mais non así no
pavillón deportivo.
Aínda que a Norma indica que non son necesarios dispositivos automáticos
de detección e alarma, o centro solicitou a unha empresa especializada un
orzamento para a instalación dos mesmos e cursarase á Delegación unha
petición de financiamento desa instalación.
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2.1.2.2. LUCES DE URXENCIA
As luces de urxencia son un dispositivo luminoso que entra
automaticamente en funcionamento ao producirse un fallo de alimentación á
instalación de alumado normal, entendéndose por fallo o descenso da tensión de
alimentación por baixo do 70% do seu valor nominal. Esta iluminación debe
funcionar como mínimo 1 hora, a partir do instante en que teña lugar o fallo.
De acordo coa Norma Básica da Edificación «NBE-CPI/96: Condicións de
protección contra incendios nos edificios», deben dispoñer de instalación de
alumado de urxencia todos os recintos que teñan nunha ocupación maior de 100
persoas.
As luces de urxencia deben estar situadas nos percorridos xerais de
evacuación, todas as escaleiras e corredores protexidos, todos os vestíbulos
previos e todas as escaleiras de incendios, debendo ser o grao de iluminación de
polo menos 5 lux nos percorridos de evacuación e deben estar colocados a unha
altura comprendida entre os 2,00 m e os 2,50 m.
Este alumado ten como misións fundamentais:
• Posibilitar a evacuación das persoas dunha forma fácil cara ao exterior do
edificio, en caso de urxencia.
• Manter un nivel de iluminación suficiente que permita o movemento das
persoas e a localización dos medios de protección e as vías de evacuación,
aínda en caso de fallo do alumado xeral.
• O alumado de urxencia debe ser alimentado polo fornecemento normal e
por unha fonte propia de enerxía, entendéndose por isto:
o Unha batería de acumuladores.
o Aparellos automáticos segundo as normas UNE 20-062-73 e UNE
20-392-75, con respecto á incandescencia e á fluorescencia
respectivamente.
No centro existen luces de urxencia nos seguintes puntos:

Andar
Principal

Superior
Inferior

Pavillón

PUNTOS DE LUCES DE URXENCIA
Dependencia
Observacións
Saída principal
Corredor da sala prof.
Corredores das aulas
Biblioteca
Saídas de emerxencia (interior
e exterior da porta)
Corredores das aulas
Saída ao patio
Salón de Actos
Saída ximnasio - corredor
Saída ximnasio - pistas

Cómpre cambialo
Cómpre instalar un punto na saída norte

Cómpre cambiar un dos puntos

Cómpre cambiar de posición un punto

Saída principal
Saídas dos vestiarios
Saída dos baños
Cuarto médico
Almacén
Saídas de emerxencia

IES María Soliño Plano de Autoprotección

64

Pos i ci ón das l uces de urxenci a
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Para o mantemento do alumado de urxencia é conveniente realizar un
repaso por persoal cualificado do funcionamento de todo o sistema de alumado
de urxencia, para reparar ou cambiar as unidades que se atopen inutilizadas.
A partir desa revisión xeral, cada dous meses hase de verificar o correcto
funcionamento do alumado de urxencia. Esta verificación consistirá en ensaios de
desconexión dos alumados xerais fora do horario lectivo, en todas as zonas do
edificio, e a comprobación de que desde calquera punto pódese identificar e
acceder ás vías de evacuación, e que estas teñen un nivel de iluminación
suficiente para sortear os posibles obstáculos que poidan dificultar o
desprazamento das persoas. Tamén deberá ser posible a identificación, de forma
inmediata, dos lugares de ubicación dos medios de protección contra incendios.

2.1.3. EQUIPOS E MATERIAL DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN.
De acordo co REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, polo que se
establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de
traballo, estes dispoñerán de material para primeiros auxilios en caso de
accidente, que deberá ser adecuado, en canto á súa cantidade e características,
ao número de traballadores, aos riscos a que estean expostos e ás facilidades de
acceso ao centro de asistencia médica máis próximo. O material de primeiros
auxilios deberá adaptarse ás atribucións profesionais do persoal habilitado para a
súa prestación.
O mesmo R.D. tamén indica que todo lugar de traballo deberá dispoñer,
como mínimo, dunha caixa de urxencias portátil que conteña desinfectantes e
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tesoiras, pinzas e luvas desbotables.
Para rematar tamén fai referencia á existencia de locais destinado aos
primeiros auxilios, nos seguintes termos: “Os lugares de traballo de máis de 50
traballadores deberán dispoñer dun local destinado aos primeiros auxilios e
outras posibles atencións sanitarias. Tamén deberán dispoñer do mesmo os
lugares de traballo de máis de 25 traballadores para os que así o determine a
autoridade laboral, tendo en conta a perigosidade da actividade desenvolvida e
as posibles dificultades de acceso ao centro de asistencia médica máis próximo”.
Ademais estes locais “dispoñerán, como mínimo, dunha caixa de urxencias, unha
padiola e unha fonte de auga potable”.
2.1.3.1. CAIXA DE URXENCIAS
A caixa de urxencias debe ser de metal ou de plástico resistente, con
pechadura hermética para dificultar o acceso dos alumnos ao seu interior.
Preferiblemente sen chave e facilmente transportable.
Todo o persoal do centro debe saber onde se garda e, se se utiliza, hai que
deixala de novo no seu sitio. Deberá existir unha persoa responsable que repoña
periodicamente os produtos gastados e/ou caducados.
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O centro conta con 5 caixas de urxencia situadas en:
Caixa nº 1
Conserxería
Caixa nº 3
Ximnasio
Caixa nº 2
Secretaría
Caixa nº 4
Pavillón
Caixa nº 5
Tecnoloxía (está sen dotación)

Dotación das caixas de urxencia
(sinálase con  cando existe o material)
Material

Nº de caixa

1

2

3

4

5

Material de curas
Apósitos estériles adhesivos, en bolsas individuais



Apósitos impermeables
Compresas





Parches oculares
Tiras adhesivas e vendas
Gasas estériles individuais en distintos tamaños































Gasas para taponamentos nasais)
Esparadrapo de papel e de tea
Vendas
Triángulos de tea para inmobilizacións e vendaxes
improvisadas (estribeira)
Luvas de látex desbotables
Soro fisiolóxico en doses unitarias e en botella dun
litro
Xabón neutro
Toalliñas limpadoras sen alcohol
Bolsa de xeo sintético
Bolsas de plástico para material de primeiros auxilios
desbotado

Antisépticos
Povidona iodada (Betadine)
Auga oxixenada






Aparellos
Tesoiras de punta redondeada e fina
Pinzas







Máscara de R.C.P.
Manta termo-illante
Termómetro



Varios
Alcohol
Apósito plástico aerosol
Aspirina
Biodramnina
Calmatel
Couldina
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Flogoprofen (antiinflamatorio)
Frenadol




Radio Salil (Antiinflamatorio)
Saldeva
Silvederma (Crema para queimaduras)







A caixa de urxencias só terá utilidade se realizamos o mantemento
axeitado; así evitaremos non atopar o necesario en caso de necesidade.
Debemos ter en conta os seguintes consellos:
• O material non se poderá utilizar fóra do ámbito do centro.
• O material será exclusivo de Primeiros Auxilios.
• Tras facer uso de calquera elemento da caixa, deixarase tapada e no seu
sitio.
• Verificarase a data de caducidade dos seus compoñentes.
• Irase repoñendo o material conforme se vaia utilizando.
• De xeito mensual realizarase unha inspección do seu contido.

É urxente repoñer o material que falta nas caixas (excepto os
medicamentos, que deben reducirse ou desaparecer)
2.1.3.2. SALA DE PRIMEIROS AUXILIOS
Non existe sala de primeiros auxilios, aínda que orixinariamente estaba
prevista no pavillón de deportes.

2.1.3.3. CHAVEIRO DE URXENCIA
Non existe chaveiro de urxencia; todas as chaves están situadas na
conserxería.
Cómpre facer unha copia de, cando menos, as chaves das dependencias
onde hai persoal, para elaborar ese chaveiro de urxencia, que sería utilizado en
caso de ter que rescatar persoas e non dispoñer da chave de uso habitual nese
momento.

2.1.4. SINALIZACIÓN.
En todos os centros de traballo, onde o risco existente e as características
do local fagan necesaria a execución dun plano de evacuación, será preceptiva a
ubicación da sinalización de evacuación. Esta condición será tamén exixible para
aqueles centros ou dependencias en que exista pública concorrencia.
De acordo coa Norma Básica da Edificación «NBE-CPI/96: Condicións de
protección contra incendios nos edificios», os centros de traballo deben dispoñer
de:
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•

•

Sinalización de evacuación:
o Deben sinalizarse as saídas de recinto, andar ou edificio.
o Deben dispoñerse sinais indicativos de dirección dos percorridos que
deben seguirse desde toda orixe de evacuación ata un punto desde
o que sexa directamente visible a saída ou o sinal que a indica e, en
particular, fronte a toda saída dun recinto con ocupación maior que
100 persoas que acceda lateralmente a un corredor.
Sinalización dos medios de protección:
o Deben sinalizarse os medios de protección contra incendios de
utilización manual, que non sexan facilmente localizables desde
algún punto da zona protexida por devandito medio, de forma tal
que desde devandito punto o sinal resulte facilmente visible.

Os sinais deberán dispoñerse de forma coherente, e deben estar
homologados en canto á súa cor, tamaño e forma conforme á norma UNE 23-034
e norma UNE 23-033 e en canto ao seu tamaño séguense os criterios da norma
UNE 81-501.
Serán de cores facilmente identificables, que non permiten a confusión con
outro tipo de rotulación do edificio. Deberían ser fotoluminiscentes para favorecer
a evacuación do edificio en ausencia de luz. É importante que todos os membros
da comunidade educativa coñezan o significado de cada sinal.
Nos corredores colocaranse sinais de incendios que indicarán a ubicación
ou lugar onde se atopan os dispositivos ou instrumentos de loita contra incendios
como extintores, mangueiras, etc. Tamén se colocarán os sinais de salvamento e
socorro, concibidos para advertirnos do lugar onde se atopan saídas de urxencia,
lugares de primeiros auxilios ou de chamadas de socorro, etc.
Os sinais utilizados no noso centro son os seguintes
Imaxe Valor
Imaxe Valor
Itinerario
Extintor
de Saída

Imaxe Valor
B.I.E.

Estaban xa sinalizados todos os extintores e bocas de incendio equipadas,
aínda que nalgún caso desapareceron os sinais polo que cómpre repoñelos.
Tamén están sinalizados parte dos itinerarios de saída; débese completar a
sinalización tendo en conta a definición dos itinerarios de evacuación que se
definirán máis adiante.

O programa de mantemento que se ha de seguir cos distintos sinais, é o
seguinte:
PERIODICIDADE
Cada seis meses

MANTEMENTO
• Comprobar a adherencia do sinal coa superficie.
• Comprobar o estado de limpeza dos sinais.
• Comprobar a falta dalgún sinal.
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2.2. DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS.
En caso de emerxencia comunicarase a mesma exclusivamente ao
teléfono 112, desde onde se centralizará o sistema de auxilio.
Para casos concretos ou consultas poden ser útiles os teléfonos dos
seguintes medios externos:
Organismo
Enderezo
Teléfono
Distancia ao
centro
Avda. Castelao 2
Concello
986 300 050
5 km
986 300 162
Avda. Castelao 2
Policía Local
986 303 031
5 km
Avda.
de
Ourense
Garda Civil
986 300 142
5 km
Urxencias: 062
Romarigo s/n
Protección Civil
986 305 530
3,5 km
Parque A Magdalena
Parque de
986 390 646
2 km
Bombeiros
Urxencias Sanitarias
061
Antonio Soage Jalda s/n
Centro de Saúde
986 300 304
5 km
de Cangas
986 392 028
Centro de Emerxencia SOS Galicia
981 541 400
Centro Nacional de Toxicoloxía
915 620 420
Unión Fenosa
986 435 833
De momento non hai conexión á rede pública de auga.
Compañía de
Augas
Información Telefónica
11822
Incendios Forestais
085
Ambulancias de Galicia S.L.
986 896 836
Garda Civil Tráfico
986 855 654
Hospital Xeral de Rúa Pizarro 022, Vigo
986 816 000
Vigo
Avenida de
Policlínico Cíes
986 816 035
Hospital do
Meixoeiro
Hospital
Montecelo
Hospital
Provincial (Pont.)
Director
Xefa de Estudos
Secretaria
Vicedirectora
Conserxes

Madrid 15, Vigo
Rúa do Meixoeiro S/N, Vigo
Rúa Mourente S/N,
Pontevedra
Rúa Loureiro Crespo, 2
Pontevedra

986 811 111
986 800 000
986 807 000

Teléfonos de persoal do centro
Ramón Rocamonde
986 304
Isabel Calles Villamandos
986 302
Isabel Armesto Fernández
619 713
Rosa Cabada Álvarez
986 301
Jose García Graña
986 304
José Manuel Rodal Parcero
986 301
María Figueras Lamas
676 834
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Nas chamadas de urxencia hase de indicar:
• O nome do centro.
• A descrición do suceso.
• A localización e os accesos.
• O número de ocupantes.
• A existencia de vítimas.
• Os medios de seguridade propios.
• As medidas adoptadas.
• Tipo de axuda solicitada.
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2.3. MEDIOS HUMANOS: ESTRUTURA, ORGANIZACIÓN E
FUNCIÓNS.
2.3.1. COMISIÓN ESCOLAR DE AUTOPROTECCIÓN.
A Comisión Escolar de Autoprotección do Centro durante o curso 20062007 está composta por:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Director do centro: D. Ramón Rocamonde Gómez
A Xefa de estudos: Dª. Isabel Calles Villamandos
A Secretaria: Dª. Isabel Armesto Fernández
A Vicedirectora: Dª Rosa Cabada Álvarez
Representantes do Persoal Docente: Dª. Ana Salorio Fernández; suplente:
Dª. Sela Ares Portela.
Representantes do Persoal non Docente: D. José García Graña; suplente:
D. José Manuel Rodal Parcero
Representantes da A.N.P.A.: D. Andrés Reboreda Rivera; suplente: Dª.
María Teresa Campos Gómez
Representantes do Alumnado: D. Adrián Malvido Menduíña; suplente: D.
Rubén Paz Dobarro.
As funcións principais da devandita Comisión son:
Redactar o Plan de Autoprotección.
Implantación do Plan.
Revisión e mantemento do mesmo.
A periodicidade das reunións será trimestral.

2.3.2. GRUPO OPERATIVO
O grupo operativo está integrado por un equipo de profesorado e
alumnado adecuadamente adestrado e con responsabilidade en cada unha destas
áreas:
• Activación da alarma.
• Coordinación da evacuación.
• Primeira intervención.
• Mellora e mantemento.
•
•
•

En principio o grupo operativo vai estar formado polos seguintes equipos:
Equipo de Evacuación de Aula. E.E.A.
Equipo de Primeiros Auxilios. E.P.A.
Equipo de Emerxencia Xeral. E.E.X.
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2.3.2.1. EQUIPO DE EVACUACIÓN DE AULA. E.E.A
O labor fundamental destes equipos é colaborar na evacuación ordenada
do correspondente grupo académico.
En todo momento deberán seguir as ordes dadas polo xefe do mesmo, a
partir dunhas recomendacións xerais que todo o persoal do Centro debe coñecer
e que estarán expostas en cada unha das aulas do Instituto.
Os equipos estarán formados polo profesor dese grupo de clase no
momento da evacuación e por dous alumnos. En principio, os compoñentes dos
distintos equipos poden ser o delegado e o subdelegado, ou ben outros dous
alumnos que se presten para este traballo de forma voluntaria ou que o
profesor-titor elixa ao principio do curso académico. Escolleranse tamén dúas
persoas nas clases de materias optativas, nas que hai grupos de alumnos fóra da
súa aula habitual de clase.
Unha vez realizada a selección dos compoñentes, esta plasmarase nun
cartel que se colocará á beira das instrucións a seguir en caso de evacuación.
Periodicamente revisarase a asistencia á clase dos mesmos e se se apreciasen
faltas continuadas dalgún dos membros, procederase ao nomeamento doutra(s)
persoa(s) para esa función.
Aínda que a misión fundamental destes equipos é colaborar na evacuación
do alumnado da clase, tamén deberán estar preparados e dispostos para facer
fronte a un Conato de Urxencia ou Urxencia Parcial que se presente nas
proximidades da aula, ben por decatarse dela directamente ou ben por ser
avisados por algunha testemuña do suceso.
O centro dispoñerá de tantos E.E.A como aulas haxa nese momento.
•
•
•
•

Misións do equipo de evacuación de aula:
pechar a porta e as fiestras da aula;
contar aos alumnos/as;
axudar as persoas con minusvalía, no caso de que existan;
controlar os evacuados que non leven obxectos persoais que poidan
dificultar a evacuación.

O profesor do grupo controlará que non quedan persoas na clase, que as
portas e fiestras quedan pechadas e que ningún alumno ou alumna queda nos
servizos ou locais anexos. Para rematar dirixirase cos seus alumnos/as ao
exterior do edificio e situarase fronte a eles.
Se por calquera razón non está o profesor na aula no momento da
evacuación (por exemplo, por formar parte dun E.P.A. e ter que atender un
accidentado), serán os alumnos do E.E.A. os que se encarguen da mesma.
Os compoñentes destes E.E.A. recibirán unha formación
operacións que teñen que realizar de Intervención e de Evacuación.

sobre

as

A Biblioteca funcionará como un grupo académico especial, onde o
profesor encargado nese momento da mesma, será o responsable máximo deste
E.E.A., con aqueles auxiliares que el nomee nese momento.
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2.3.2.2. EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS. E.P.A.
Dunha forma moi parecida aos E.E.A., o Centro tamén dispoñerá dunha
serie de equipos E.P.A., que se encargarán de socorrer os accidentados, tanto en
urxencias individuais como en colectivas.
Estes equipos estarán formados por profesores con coñecementos en
primeiros auxilios (principalmente alguén do equipo directivo ou profesores de
educación física) ou por persoal non docente. Do mesmo xeito que no caso
anterior, convén que estean preparados para estas tarefas, polo que ao longo do
curso realizaranse prácticas neste sentido.

2.3.2.3. EQUIPO DE EMERXENCIA XERAL. E.E.X.
É un conxunto de persoas que se encargarán de avaliar as Urxencias e
garantir a Alarma e a Evacuación Xeral no caso de que fose necesario. Terá a
misión de decidir a necesidade dunha Evacuación e unha vez iniciada,
encargarase de organizala e dirixila.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Os
•
•
•

Estará formado por:
A Xefa de Estudos, que desempeñará as tarefas de Coordinadora Xeral,
con autoridade máxima no desenvolvemento do Plan de Evacuación. Se
por algunha circunstancia a xefa de estudos estivese ausente, ocuparía o
seu lugar, o membro do equipo directivo que se atopase de garda.
Os profesores de garda, que colaborarán nas tarefas encomendadas polo
xefe do equipo, actuando como Coordinadores de Planta.
Os conserxes, que como no caso dos anteriores tamén estarán ás ordes do
Coordinador xeral, e que terán unha serie de labores predeterminados a
seguir, debido aos seus coñecementos máis exhaustivos das instalacións.
A Coordinadora Xeral responsabilizarase das seguintes tarefas:
Asumir a responsabilidade da evacuación.
Coordinar todas as operacións da mesma
Unha vez informada do sinistro, dar a orde ao conserxe de facer soar o
sinal de alarma.
Avisar da emerxencia ao teléfono 112.
Ordenar a evacuación do Centro.
Debe dirixirse ao “posto de control”.
Dar información ao Servizo de Bombeiros sobre as particularidades do
sinistro.
Controlar o tempo total de duración da evacuación.
Ter nomeado a un Coordinador xeral suplente.
Coordinadores de Planta responsabilizaranse das accións seguintes:
Coordinan a evacuación das distintas plantas.
Controlan o número de alumnos/as evacuados.
Elixen a(s) vía(s) de evacuación máis idónea segundo as características do
sinistro.
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•
•
•
•

Comproban que non queden alumnos/as en “servizos” e demais
dependencias.
Reciben
información
dos
profesores/as
respecto
de
posibles
contrariedades.
Diríxense ao “posto de control” unha vez evacuado o Centro.
Informan á Coordinadora xeral.

Os Conserxes responsabilizaranse das seguintes tarefas:
a) Cando estean os tres conserxes:
•

Conserxe nº 1

Conserxe nº 2

Conserxe nº 3

Tocar o timbre de alarma •
por indicación da
Coordinadora xeral.

Abrir a porta de emerxencia
•
oeste e o portal secundario
1 (vid. páx 24)

Abrir a porta de emerxencia
oeste e o portal secundario
2.(vid. páx 24)

Abrir as portas de acceso ás
• Abrir as portas do acceso •
pistas deportivas
principal
Desconectar o cadro de
electricidade de tecnoloxía

Desconectar o gasóleo

Desconectar a electricidade
do cadro principal, excepto o
cadro dos motores de auga

b) Cando estean dous conserxes:
•

Conserxe nº 1

Conserxe nº 2

Tocar o timbre de alarma por indicación da
•
Coordinadora xeral.

Abrir as portas de emerxencia oeste e
norte e os portais secundarios 1 e 2.

Abrir as portas do acceso principal e do
acceso ás pistas deportivas

•

Desconectar o gasóleo

Desconectar a electricidade (cadro principal
e tecnoloxía)

•
•
•
•

Ademais son funcións dos tres conserxes:
Coidar que as vías de evacuación estean libres de obstáculos.
Coidar de que non se produza almacenamento en cuarto de contadores,
cociña, bar, ximnasio, etc.
Coidar do bo funcionamento dos medios de extinción do Centro.
Informar ao Coordinador xeral da realización das súas funcións.

(Nota: numéranse os conserxes por orde antigüidade, sendo o nº 1 o máis antigo
dos que estean en cada momento)

A persoa responsable da cafetería responsabilizarase das seguintes tarefas:
• Desconectar o gas, a electricidade e a auga da dependencia ao seu cargo.
• Evacuar o bar e pechalo, comprobando que quede baleiro.
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2.4. DESEÑO DA EVACUACIÓN.
Enténdese por evacuación a acción de desaloxar un local ou edificio no que
se declarou un incendio ou outro tipo de urxencia. Unha 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 á vía pública ou a un
espazo aberto directamente comunicado coa vía pública.
Non se considerarán como vías de evacuación as fiestras, ascensores, nin
escaleiras mecánicas.
Á hora de elixir as vías de evacuación mais adecuadas, débense ter en
conta os seguintes parámetros:
• A existencia de suficientes vías de evacuación.
• Número e disposición das saídas.
• Anchura dos corredores.
• Dimensións das escaleiras.
• Anchura das escaleiras.
• Protección das escaleiras.
• Anchura das portas de saída.
• Altura das vías de evacuación.
• Existencia de ramplas.
• Existencia de elementos que dificulten a evacuación.
• Existencia de zonas de estrangulamento.
• Fluxo de ocupantes que deben evacuarse por cada vía.
• Comprobación da sinalización de evacuación e iluminación.
• Características dos elementos construtivos existentes nas vías de
evacuación.
• Características do chan.

Deseño da evacuación
Andar inferior

Andar
principal
Andar
superior

Realízase a evacuación
ás pistas deportivas

O profesor que use o salón de actos
debe verificar sempre que a porta
grande está desfechada, aínda que a
entrada e saída cando non hai
emerxencia se faga pola porta
pequena.
Realízase a evacuación pola porta principal do centro;
considérase “zona de seguridade” o exterior do recinto
escolar.
Aulas e laboratorios
Realízase a evacuación pola entrada
que dan directamente
principal do edificio; baixarase pola
ao patio interior
escaleira máis próxima á aula da que
cuberto
se sae.
Aulas dos corredores
Realizan a evacuación pola porta de
norte e oeste
emerxencia correspondente
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Pavillón
deportivo

Cando só hai un grupo
de alumnos
Cando hai competición
deportiva e público

Realízase a evacuación pola porta
principal
As persoas situadas ao norte da liña
de medio campo abandonan o
recinto pola porta principal; as
situadas ao sur abandonan o recinto
polas portas de emerxencia do lado
sur. O profesorado encargado
comprobará que sempre que hai
competición deportiva con público
están abertas as portas de
emerxencia.

Normas para realizar a evacuación
•
•

•

•

SÁESE ANDANDO, formando unha ou dúas FILEIRAS, segundo os criterios
adoptados.
A orde de saída dos cursos realizarase atendendo aos seguintes criterios:
o Por cada corredor circularán dous cursos á vez, cada un pegado á
súa parede.
o A orde de saída dos cursos, será do mais próximo ás escaleiras ao
mais afastado. Non sairá un curso novo ata que acabe de saír o
último alumno do curso anterior.
o No caso do pavillón, a saída realizarase pola seguinte orde:
1º) as persoas que estean na pista deportiva
2º) as gradas de público comezando pola inferior e polo lado
máis próximo á saída.
Son ZONAS DE SEGURIDADE:
o para o andar inferior do edificio principal: as PISTAS DEPORTIVAS
o para as demais zonas: a ESTRADA de acceso ao recinto; unha vez
realizada a evacuación, dirixirase cada grupo de clase as pistas
deportivas, accedendo polo portal exterior.
O POSTO DE COORDINACIÓN está situado nas PISTAS DEPORTIVAS
diante da ZONA DE SEGURIDADE. Este será o punto de reunión de todos
os grupos operativos.
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2.5. PLANOS DO EDIFICIO POR PLANTAS.
2.5.1. PLANOS DE MEDIOS DE EXTINCIÓN E SINALIZACIÓN
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INSTALACIÓNS DE ESPECIAL PERIGO

T1

T2

B
T3

CC

SP

S

C

T4

B: BIBLIOTECA
C: CONSERXERÍA
CC: COCIÑA
S: SECRETARÍA
SP: SALA PROFESORADO
T1,T2,T3,T4: TALLERES DE PLÁSTICA
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AI
LC
LQ
LF

AI: AULA DE INFORMÁTICA
LC: LABORATORIO DE CIENCIAS
LF: LABORATORIO DE FÍSICA
LQ: LABORATORIO DE QUÍMICA
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DA
A
CC
CV

AT

C

A: ALMACÉN
AT: AULA DE TECNOLOXÍA
C: CALDEIRA
CC: CUARTO DE COMUNICACIÓNS
CV: COCIÑA DA VIVENDA
DA: DEPÓSITO DE AUGA
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PA V ILLÓ N

D

C: CALDEIRA
D: DEPÓSITO DE GASÓLEO

C
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INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS
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2.5.2. PLANOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO DA EVACUACIÓN DO ANDAR PRINCIPAL
Zona de
seguridade
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SENTIDO E ORDE DA EVACUACIÓN DO ANDAR
SUPERIOR
Zona de
seguridade

1
1

2

2

3

3

4

4

2

1

5
1

3

2
1

2

3
2
1

1

2

3
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SENTIDO DA EVACUACIÓN DO ANDAR INFERIOR

Itinerarios
alternativos

Zona de
seguridade
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CAPÍTULO III: PLANO DE EMERXENCIA
3.1. ACTIVACIÓN DO PLANO
3.1.1. DIRECCIÓN
A Comisión de Autoprotección Escolar designou como persoa que debe
adoptar a resolución de actuación en caso de urxencia á Xefa de Estudos do
Centro, Mª Isabel Calles Villamandos, e, na súa ausencia, ao membro do equipo
directivo de garda.

3.1.2. FUNCIÓNS E CONSIGNAS.
O sinal de alarma ante calquera urxencia será o timbre do recreo en
intervalos curtos de tempo.
A activación do plano de urxencia corresponde á Xefa de Estudos do
Centro. Nese momento, cada equipo asumirá as súas funcións.
Distinguimos os seguintes tipos de urxencia:
●

Conato de urxencia:Accidente que pode ser controlado e dominado de
forma sinxela e rápida polo persoal e medios de protección do Centro. As
súas consecuencias son practicamente inapreciables, non é necesaria a
evacuación do centro e a recuperación da actividade normal é inmediata.

●

Urxencia parcial: Accidente que para ser controlado e dominado require a
actuación de todos os equipos e medios do Centro Escolar. Os efectos da
urxencia parcial estarán limitados a un sector e non afectarán outros
adxacentes nin a terceiras persoas.
Pode ser necesaria a evacuación parcial cara a outros sectores do Centro,
polo que é interesante ter unha boa sectorización do Centro.

●

●

Urxencia xeral: Accidente que precisa para o seu control o apoio de todos
os equipos e medios de protección do Centro e a axuda de medios
externos. A urxencia xeral implicará a evacuación total do Centro.
As consignas de actuación ante unha situación de urxencia serán:

3.1.2.1. ACCIÓNS A EMPRENDER EN CASO DUNHA URXENCIA
INDIVIDUAL
O xeito de proceder en caso dunha urxencia individual será:
1.- Alertar ao E.E.A. máis próximo ao suceso.
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2.- Procurar os primeiros auxilios ao accidentado por medio do E.E.A.
3.- Se non se ten capacidade suficiente para actuar correctamente,
procederase inmediatamente a dar a Alerta do suceso á Xefa de Urxencia
Xeral, que no noso caso é a Xefa de Estudos ou membro do equipo
directivo que se atope de garda.
4.- A Xefa de Urxencia Xeral avisará ao Equipo de Primeiros Auxilios, pero
sempre tendo coñecemento posterior de que ese aviso se deu e que o
equipo está realizando a tarefa encomendada.
5.- Unha vez atendido o accidentado polo E.P.A e se o xefe do equipo o
considera necesario, procederase ao traslado da persoa accidentada a un
Centro Médico. No noso caso o Centro que nos corresponde é o
Ambulatorio da Seguridade social situado na rúa Antonio Soage Jalda, s/n
(tfnos: 986 300 304 e 986 392 028).
6.- Este traslado farase mediante unha Ambulancia do 061, a cal será
avisada pola Xefa de Urxencias, ben directamente ou ben delegando este
labor nunha persoa en concreto, que a terá en todo momento ao corrente
do sucedido.
7.- O E.P.A. encargarase de recibir e informar ao equipo sanitario que
veña no seu apoio.
8.- No paso seguinte o Director ou na súa falta a Vicedirectora ou un
membro do equipo directivo, avisará aos familiares do accidentado,
indicándolle a situación, o estado e o traslado do accidentado.

3.1.2.2. ACCIÓNS A EMPRENDER EN CASO DUNHA URXENCIA
COLECTIVA.
O xeito de proceder en caso dunha urxencia colectiva será:
●

Se se trata dun Conato de Urxencia, o E.E.A. máis próximo, encargarase
de facer fronte á situación, de acordo coa formación recibida a principio de
curso, ou no caso de profesorado interino, cando se incorporou ao Centro.

●

No caso de que o Xefe do E.E.A. non poida controlar a situación, dará
lugar a unha Urxencia Parcial ou Xeral, polo que deberá dar no menor
espazo de tempo posible a voz de alarma, para poñer en marcha os
equipos de Primeiros Auxilios. E.P.A. ou de Urxencia Xeral. E.E.X.

●

Se a Xefa do E.E.X., unha vez no lugar dos feitos, considera que a
urxencia non pode ser dominada e os danos tanto materiais como persoais
poden ser importantes, cualificaraa como Urxencia Xeral, e polo tanto
deberá proceder ao aviso de axuda externa e á posta en marcha da
Evacuación Xeral do Centro.
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3.1.2.3.
URXENCIA.

CONSIGNAS

PARA

O

ALUMNADO

DURANTE

UNHA

As principais consignas que se deben dar aos alumnos nunha evacuación
do centro serán:
1° Os alumnos deberán seguir sempre as indicacións do seu profesor e en
ningún caso deberán seguir iniciativas propias.
2° Os alumnos que reciban funcións concretas do seu profesor deberán
responsabilizarse do seu cumprimento e colaborar no mantemento da orde
do grupo.
3° Os alumnos non recollerán obxectos persoais, co fin de evitar
obstáculos e demoras.
4° Os alumnos que se atopen nos aseos ou en locais anexos, ao soar a
alarma, deberán incorporarse ao grupo máis próximo, e xa no exterior,
buscarán o seu grupo e incorporaranse ao mesmo comunicándollo ao seu
profesor ou profesora.
5° Todos os movementos realizaranse con rapidez e con orde, nunca
correndo, nin empuxando ou atropelando os demais.
6° Ninguén deberá deterse xunto ás portas de saída.
7º As fiestras e as portas da aula deberán quedar cerradas despois de que
todo o grupo a abandone.
8° O alumnado deberá evacuar o Centro en silencio, con orde, evitando
empurróns e axudando aos que teñan dificultades ou sufran caídas. A
evacuación realizarase como máximo en dúas fileiras, circulando sempre
ao lado da parede.
9° Na evacuación deberase respectar o mobiliario e o equipamento
escolar.
10° No caso de que nas vías de evacuación haxa algún obstáculo que
dificulte a saída, será apartado, se fose posible, de forma que non
provoque caídas das persoas ou deterioro do obxecto.
11° En ningún caso, un alumno ou alumna deberá volver atrás, sexa cal
for o pretexto.
12° En todos os casos, os grupos permanecerán unidos, non se
disgregarán e concentraranse no lugar exterior previamente establecido,
co fin de facilitar o control ao profesorado.
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13° No caso de afundimento ou explosión, cando se teñan que atravesar
algunhas salas, deberase facer preto das paredes, nunca polo medio das
mesmas.
14° No caso de ter que atravesar zonas inundadas de fume, deberanse
protexer as vías respiratorias con panos mollados. Se a intensidade do
fume é alta, non se deberá pasar polas devanditas zonas.
15° No caso de inundación por fume de corredores e escaleiras, o grupo
ha de permanecer na clase, pechar as portas e fiestras e colocar trapos
mollados nas xuntas das portas, para evitar a entrada de fume. A través
das fiestras chamarase a atención do exterior.
16° No caso de evacuar sotos ou subterráneos, farase sempre cara arriba,
nunca cara abaixo.
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AO ALUMNADO
(pode estar permanentemente exposta nas aulas ao lado do plano de
evacuación)

1ª norma

2ª norma

O ALUMNADO SEGUIRÁ
AS INDICACIÓNS DO
PROFESORADO.
NINGUÉN ACTUARÁ
POR CONTA PROPIA

AS PERSOAS ÁS QUE SE
ENCOMENDASEN
FUNCIÓNS CONCRETAS
DEBERÁN
RESPONSABILIZARSE
DO SEU CUMPRIMENTO
E COLABORAR NO
MANTEMENTO DA ORDE
DO GRUPO

3ª norma

4ª norma

O ALUMNADO NON
RECOLLERÁ OS SEUS
OBXECTOS PERSOAIS,
CO FIN DE EVITAR
OBSTÁCULOS E
DEMORAS

AS PERSOAS QUE
ESTEAN NOS ASEOS OU
EN CALQUERA OUTRO
LUGAR, AO SOAR A
ALARMA,
ABANDONARÁN O
CENTRO CO GRUPO
MÁIS PRÓXIMO E,
UNHA VEZ FÓRA,
INCORPORARANSE
RAPIDAMENTE AO SEU
GRUPO.

IES María Soliño Plano de Autoprotección

94

5ª norma

6ª norma

REALIZARANSE TODOS
OS MOVEMENTOS CON
RAPIDEZ E ORDE,
NUNCA CORRENDO OU
EMPURRANDO OS
DEMAIS

NINGUÉN DEBERÁ
DETERSE ONDA AS
PORTAS DE SAÍDA

7ª norma

8ª norma

NO CASO DE QUE
EXISTA ALGÚN
OBSTÁCULO DEBE SER
APARTADO POLAS
PRIMEIRAS PERSOAS
QUE O VEXAN, SE É
POSIBLE, PARA QUE
NON PROVOQUE
CAÍDAS

NINGUÉN VOLVERÁ
ATRÁS, SEXA CAL SEXA
O PRETEXTO

9ª norma

10ª norma

OS GRUPOS DE CLASE
PERMANECERÁN
UNIDOS E DIRIXIRANSE
AO LUGAR DE
SEGURIDADE
SINALADO NO PLANO,
PARA FACILITAR O
CONTROL POR PARTE
DO PROFESOR-A

NO CASO DE
INUNDACIÓN DE FUME
DE CORREDORES E
ESCALEIRAS O GRUPO
PERMANECERÁ NA
AULA, CERRANDO
PORTAS E XANELAS, E
COLOCANDO PANOS
MOLLADOS NAS
XUNTAS SE É POSIBLE;
DESDE A XANELA
INTENTARASE AVISAR
AO EXTERIOR.
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3.1.2.4. CONSIGNAS PARA O PROFESORADO E PERSOAL NON
DOCENTE DURANTE UNHA URXENCIA.
As principais consignas que debe recibir o profesorado nunha evacuación
do centro serán:
1º. Pola Dirección do Centro designarase un coordinador ou coordinadora
xeral que asuma a responsabilidade total do simulacro e coordine todas as
operacións do mesmo. Igualmente designarase un coordinador suplente.
2º. Designarase por cada planta un coordinador ou coordinadora, que se
responsabilizará das accións que se efectúen nesa planta, así como de
controlar o tempo de evacuación total da mesma e o número de persoas
desaloxadas.
3º. Con anterioridade suficiente ao día do simulacro, todo o profesorado
reunirase co coordinador xeral e os coordinadores de planta, con obxecto
de elaborar o plan a seguir, de acordo coas características arquitectónicas
do edificio, e prever todas as incidencias da operación, planificar os fluxos
de saída, determinar os puntos críticos do edificio, as zonas exteriores de
concentración de alumnos e as saídas que se vaian utilizar e cal delas se
considerará bloqueada aos efectos deste exercicio.
4º. Xa que o alumnado evacuado debe saír do recinto escolar e ocupar
zonas alleas ao Centro, tomaranse as precaucións oportunas en canto ao
tráfico.
5º. Igualmente designarase unha persoa por cada saída e outra situada no
exterior do edificio, que controlará o tempo total de evacuación do mesmo.
6º. Cada Profesor e Profesora responsabilizarase de controlar os
movementos do alumnado ao seu cargo, de acordo coas instrucións
recibidas do coordinador xeral e dos coordinadores de planta.
7º. Cada Profesor e Profesora, na súa aula, organizará a estratexia do seu
grupo atribuíndo ás persoas responsables funcións concretas como pechar
fiestras, contar os alumnos, controlar que non leven obxectos persoais,
etc. Con iso preténdese dar ao alumnado maior participación nestes
exercicios.
8º. Despois de saír todo o alumnado, cada Profesor ou Profesora
comprobará que a aula ou dependencia que ten asignada queda baleira,
deixando as portas e fiestras pechadas e comprobando que ningún alumno
quede nos servizos ou locais anexos.
9º. Os conserxes encargaranse de abrir as portas de emerxencia e
desconectar a electricidade e o gasóleo segundo se indica na páxina 77.
No cadro xeral non se desconectará a zona correspondente aos motores de
bombeo de auga.
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10º. Designarase unha persoa encargada da evacuación das persoas
minusválidas ou con dificultades motóricas, se as houber.
11º. Con antelación ao día do simulacro a Dirección do Centro informará
ás familias do exercicio que se pretende realizar, con obxecto de evitar
alarmas ou efectos de pánico, mais sen precisar o día nin a hora nos que o
mesmo terá lugar. É obrigatorio tamén informar á Dirección Xeral de
Protección Civil do día e as características do simulacro.
12º. Igualmente, e con varios días de antelación á realización do
simulacro, informarase nas aulas dos pormenores e obxectivos deste
exercicio e explicaránselle ao alumnado as instrucións a seguir.
13º. Como xa se dixo, é moi importante, para o bo resultado deste
exercicio, manter en segredo o momento exacto do simulacro, que será
determinado polo Director, e non se comunicará en ningún caso ás persoas
relacionadas co Centro (profesorado, alumnado, familias, persoal auxiliar),
con obxecto de que o factor sorpresa simule unha urxencia real.
14º. Ao comezo do exercicio emitirase un sinal de alarma (timbre),
mediante un toque claramente diferenciado doutros sinais acústicos, como
os do recreo ou outras actividades escolares, de modo que se identifique
perfectamente por todo o persoal.
15º. Para a evacuación ordenada por plantas seguiranse os seguintes
criterios:
1. Ao sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edificio en primeiro
lugar os ocupantes do andar inferior, os do andar principal e os do
andar superior que saen polas saídas de emerxencia.
2. Simultaneamente, os do andar superior que saen pola entrada
principal do edificio mobilízanse ordenadamente cara ás escaleiras
máis próximas, pero sen descender á planta inferior ata que os
ocupantes desta rematen o seu desaloxo.
3. En cada planta o desaloxo realizarase por grupos, saíndo en
primeiro lugar as aulas máis próximas ás escaleiras, en secuencia
ordenada e sen mesturarse os grupos.
16º. Non se utilizarán neste simulacro outras saídas que non sexan as
normais do edificio, considerando como tales as de emerxencia, para
comprobar a súa accesibilidade.
17º. Non se abrirán fiestras ou portas que en caso hipotético de lume
favorecerían as correntes de aire e propagación das chamas.
18º. Tendo en conta a tendencia instintiva do alumnado a dirixirse cara ás
saídas e escaleiras que habitualmente utilizan e que poden non ser as
convenientes nun caso concreto, é aconsellable na planificación deste
simulacro prever esta circunstancia, sendo o profesor ou profesora de cada
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aula o responsable de conducir a evacuación na dirección de saída
previamente establecida.
19º. Por parte do persoal do Centro procurarase non incorrer en
comportamentos que poidan denotar precipitación ou nerviosismo, en
evitación de que esta actitude puidese transmitirse ao alumnado, coas
consecuencias negativas que iso levaría aparelladas.
20º. Unha vez desaloxado o edificio, o alumnado concentrarase en
diferentes lugares exteriores ao mesmo, previamente designados como
puntos de encontro, sempre baixo o control do profesor ou profesora
responsable, quen comprobará a presenza de todas as persoas do seu
grupo.
21º. Finalizado o exercicio de evacuación, o equipo coordinador
inspeccionará todo o Centro, con obxecto de detectar as posibles
anomalías ou desperfectos que poidan ocasionarse.
22º. Considérase aconsellable, logo de terminar o simulacro, celebrar unha
reunión de todo o profesorado para comentar e avaliar o exercicio,
redactándose polo Director do Centro o informe oportuno.
23º. É esencial para o bo resultado deste simulacro a completa
coordinación e colaboración de todo o profesorado, tanto na planificación
do simulacro como na súa realización. Cada profesor e profesora
responsabilizarase ao máximo do comportamento do alumnado ao seu
cargo con obxecto de evitar accidentes de persoas e danos no edificio.
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3.1.2.5. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA URXENCIAS ESPECÍFICAS.
3.1.2.5.1. PAUTAS
AFUNDIMIENTOS.

DE

ACTUACIÓN

ANTE

TERREMOTOS

E

As principais pautas de actuación ente terremotos e afundimentos son:
●

Cortar o fluído eléctrico para evitar posibles incendios.

●

Se os tremores son bastantes intensos, permanecer pegado a un muro
consistente ou a un recuncho dunha estancia.

●

Buscar algún moble resistente, como as mesas, e situarse debaixo para
evitar golpearse con obxectos que se poidan desprender.

●

Procurar conservar a calma. Aínda que un se atope bloqueado, pódese
permanecer bastante tempo nesa posición ata a chegada dos equipos de
rescate.

●

Farase notar a presenza berrando ou producindo son con algún obxecto
metálico, cando se aprecia que alguén pode escoitar.

●

En caso de atoparse moi atrapado procurarase non realizar movementos
que despracen obxectos pesados en equilibrio (que poderían producir
graves lesións coa súa caída).

●

Logo de ocorridos os tremores ou afundimentos, poderase saír ao exterior,
facéndoo con extremo coidado, desprazándose próximo ás paredes.

●

Cando se abandone o edificio, cómpre afastarse das fachadas e mobiliario
urbano como farolas, carteis luminosos, valados publicitarios, tendidos
eléctricos, etc..., e procurar zonas abertas amplamente despexadas.

3.1.2.5.2. PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE INUNDACIÓNS.
As inundacións consisten en grandes masas de auga que se desprazan dun
modo incontrolado pola superficie. No noso centro poderíanse producir enchentes
procedentes do monte, que en non parece posible que puidesen asolagar o
edificio, dado o desnivel do terreo; en todo caso as pautas de actuación nestes
casos son:
●

Manterse dentro do edificio e, en caso de estar fóra, non permanecer na
rúa vendo discorrer a auga.

●

Intentar ascender cara á parte máis alta do edificio onde cadaquén se
atope.
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●

Pechar portas e fiestras que se atopen á altura da calzada ou no soto;
aseguralas colocando detrás elementos de resistencia para que aguanten
mellor a forza da auga.

●

Se a auga é abundante e os baixos comezan a inundarse a unha altura
considerable, intentar subir a unha planta máis alta.

3.1.2.5.3.
NUCLEAR.

PAUTAS

DE

ACTUACIÓN

ANTE

UNHA

URXENCIA

Aínda que non parece que o noso centro teña un risco específico deste
tipo, recollemos a continuación os consellos básicos para este tipo de urxencias.
Poder sobrevivir logo dunha explosión de orixe nuclear vai depender de varios
factores:
● A cantidade de radiación que pode admitir unha persoa.
● O tempo ao que estea exposto á súa acción unha persoa.
● A intensidade da radiación.
● A distancia á que nos atopemos.
● A protección elixida fronte á radiación.
Temos que intentar que ao noso corpo chegue a mínima cantidade posible
de radiación. Para iso buscaremos rapidamente un lugar onde refuxiarnos.
Debemos dirixirnos cara ás zonas máis internas e profundas do edificio: o
ximnasio ou os corredores do andar inferior. Antes de penetrar no mesmo,
pechar portas e fiestras do exterior, e se é posible levar consigo elementos de
gran utilidade durante o tempo de permanencia no interior: auga potable,
alimentos, roupa de protección e abrigo, etc...

3.1.2.5.4. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE AMEAZA DE
BOMBA.
As ameazas de bomba son un risco que soportan todos os organismos
públicos. Distinguimos dous tipos de posibles perigos:
a) Cartas ou paquetes bomba: é difícil detectar polas características físicas
un sobre que conteña unha bomba; o seu peso é aproximadamente de 50
gramos, pode chegar en diferentes tipos de sobres presenta, especialmente no
centro, unha maior rixidez que a carta normal. A bomba é activada por un
mecanismo de liberación de presión: a apertura da carta libera un vástago de
disparo.
As bombas-paquete poden variar moito en tamaño, forma e cor. Parecen
ser obxectos tales como agasallos ou libros colocados dentro de sobres manila.
Poden ser enviadas por correo, mesmo des o estranxeiro, e indican algunha
forma de tratamento especial (correo certificado, entrega inmediata, etc...).
Algúns paquetes conteñen un dispositivo de resorte. Con frecuencia o resorte
mantense aberto cunha corda, a cal é cortada ou desatada cando se examina o
paquete. Por esta razón, ningún paquete sospeitoso debe ser aberto cortando ou
desatando os amarres. Mover unha bisagra ou levantar a tapa pode soltar o
mecanismo de disparo do resorte.
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Sempre que se sospeite que unha carta ou paquete conteña un dispositivo
explosivo debe de notificarse de inmediato á Policía. Todos estes dispositivos
teñen a forza suficiente para matar ou causar gran dano físico.
b) Chamada de ameaza de bomba
A decisión de evacuar ou non o centro é un dos problemas máis complexos
nos casos de ameazas de bomba. As decisións administrativas relativas á
evacuación estarán influídas por factores como:
● A voz da persoa que chama (por exemplo se se trata dun neno).
● Se a voz é coñecida como a dun ameazante crónico.
● As experiencias pasadas.
● A relación que poida ter a chamada cunha situación coñecida, etc...
Se a ameaza se recibe mediante unha chamada telefónica debe de
manterse a liña todo o tempo posible. Toda a información recibida pode ser de
gran utilidade para a avaliación inicial e a continuación da investigación por parte
da Policía. Para recoller esta información pódese utilizar a seguinte ficha de
recolleita de datos:
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AMEAZA DE BOMBA
Recomendacións:
●
●

Intente manter a tranquilidade
Intente alongar o máis posible a conversación; estimule a persoa que chama a
falar, co fin de recibir o maior número de datos.

Preguntas
Onde fará explosión?
Cando fará explosión?
Como é?
Que tipo de artefacto é?

Impresións sobre o interlocutor
Idade estimada
Sexo

Características da voz
Calmosa
Enfadada
Despectiva
Nerviosa
Medrosa
De ter bebido
Confusa
Vacilante
Monótona
Murmurante

Outras posibles preguntas
➢
➢
➢
➢

Puxo vostede a bomba?
Por que a puxo?
Por que chama?
Como podemos librarnos da ameaza?

Palabras exactas da ameaza

Seria
Sarcástica
Bromista
Burlona
Chorosa
Nasal
Tatexa
Cansa
Con acento
Familiar

Modo de falar
Palabras locais
Modismos
Palabras máis
usadas

Pronunciación

Contra que vai a ameaza?

Boa
Normal

Mala
Vulgar

Ruídos de fondo
De rúa
Bucinas
Música
De casa
Tormenta
Multitudes
Construción
Ecos
Aire
acondicionado

En caso de non estar oculto, número
de teléfono da chamada

Duración da chamada
Receptor da chamada
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Chuvia
Pasos
Animais
Vehículos
Maquinaria
Golpes
Vento
Outros ruídos
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3.1.2.5.5. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACTOS
DELITUOSOS
Aínda que non é probable que delincuentes habituais entren no centro
para roubar, pois non se manexan grandes cantidades de diñeiro como pode ser
un banco, caixa, gasolineira ou outro establecemento comercial, tampouco
habemos de eliminar a posibilidade de que algún delincuente intente realizar
algún tipo de roubo, secuestro ou agresións. Nestes casos as actuacións a seguir
serían:
● Manteña en todo momento a calma.
● Non contradiga as intencións do delincuente.
● Se é posible, avise á Garda Civil ou Policía Municipal desde o teléfono dun
despacho interior.
● Non intente realizar ningún acto heroico, nin negociar con el.
● Fíxese nos trazos da cara que se poidan apreciar, ademais da voz, altura,
complexión, etc...
● Cando abandone o centro, fíxese a dirección que toma, se sae correndo,
ou intente memorizar a marca e matrícula do coche se é que foxe dese
xeito.
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3.1.2.6. ESQUEMAS DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

EMERXENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR

DETECCIÓN POR CALQUERA PERSOA
ALERTA AO PROFESORADO DE GARDA

AVALÍA

ACCIDENTE GRAVE

ACCIDENTE LEVE
PRIMEIROS
AUXILIOS

FACILITA A CURA

AVISO Á
DIRECCIÓN

AVISO Á
FAMILIA
LOCALIZABLE

RECOLLE O ACCIDENTADO (*)

NON LOCALIZABLE

XESTIONA

TRASLADO AO CENTRO MÉDICO
TRATAMENTO
TRASLADO

CENTRO ESCOLAR

IES María Soliño Plano de Autoprotección

DOMICILIO

104

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

EMERXENCIA COLECTIVA POR INCENDIO

DETECCIÓN POR CALQUERA PERSOA

ALERTA AO PROFESORADO DE GARDA

COMPROBA E VALORA

ALARMA AO GRUPO OPERATIVO

ACTUACIÓN
CON MEDIOS
PROPIOS

AVISO
TEL. 112

EVACUACIÓN

CONTROL
INFORMA

SI

NON

ACTUACIÓN
BOMBEIROS

NORMALIZACIÓN

INFORME

CONTROL

CENTRO ESCOLAR
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NO PUNTO DE
COMPROBACIÓN

TRASLADO

DOMICILIO

105

3.1.3. PLANO DE EVACUACIÓN EN CASO DE SINISTRO.
Como unha urxencia pode presentarse en calquera momento do día, o
Centro ten que estar preparado desde a primeira hora para actuar ante calquera
continxencia. Por este motivo é conveniente realizar todos o días as seguintes
tarefas de comprobación:
1.- Os Conserxes encargaranse de abrir e comprobar que as portas que
van ser utilizadas durante a evacuación están en perfecto estado de uso.
2.- A persoa encargada da cafetería comprobará e encargarase de manter
libres as vías de evacuación dentro da cafetería.
3.- O Conserxe comprobará a primeira hora da mañá o funcionamento da
alarma, pulsándoa do mesmo xeito que cando se activa nunha urxencia, o
que servirá para dar comezo ás clases e para que os alumnos recoñezan
cando soe o timbre de alarma.
4.- O profesorado de garda da primeira hora, fará un percorrido polas vías
de evacuación comprobando a non existencia de obstáculos nas mesmas;
no caso de existiren obstáculos informará do feito ao Xefe de Urxencias
Xeral nese momento.
Unha vez que se produza unha urxencia, alertarase ao xefe do equipo de
urxencias que xunto co profesorado de garda acudirán ao lugar dos feitos e
avaliarán a gravidade dos mesmos.
Unha vez que o Xefe do Equipo de Urxencia tipifique a mesma como
Urxencia Xeral e haxa que evacuar o Centro, deben realizarse unha serie de
manobras que han de estar claras para todo o persoal (docente, non docente e
alumnado) e que se resumen nos seguintes pasos:
1.- O Conserxe fará soar o timbre con tres pulsacións longas. Pasados 15
segundos volverá realizar a mesma operación.
2.- O xefe do Equipo de Urxencia avisará aos equipos externos de
protección (bombeiros e ambulancias).
3.- Os conserxes abrirán as portas de saída de urxencias, fixando a súa
posición para evitar que se pechen durante a evacuación.
4.- Procederase a cortar a corrente eléctrica de todos os módulos.
5.- Iniciarase a evacuación do todo o persoal que se atopa no interior do
edificio coa seguinte orde:
●
●

O alumnado, sen recoller ningún obxecto persoal, formará
rapidamente unha fileira á beira da porta da aula.
O alumnado de cada grupo, precedido por un alumno pertencente
ao equipo de evacuación de aula, comezará a saír ordenadamente
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da aula, cando así o indique o Xefe do equipo de evacuación de
aula, mentres que o outro membro do equipo de evacuación da aula
pechará as fiestras e sumarase ao final da fileira da súa clase. O
Xefe do equipo de evacuación da aula (profesor da clase nese
momento) será o último en abandonar a aula co seu parte de faltas
na man, pechando a porta da mesma para evitar correntes que
faciliten a propagación do incendio, no caso de exista ou se produza.
●

O alumnado que no momento da emerxencia estea no andar inferior
ou no principal abandonará o edificio en fileira seguindo ao equipo
de evacuación de aula, saíndo pola porta asignada. A evacuación da
planta iniciarase polas aulas máis próximas ás escaleiras,
continuando ata as do final do corredor.

●

O alumnado da planta superior baixará pola escaleira ou por unha
das portas de emerxencia (segundo indique o plano de evacuación
da súa aula) deixando un corredor central suficientemente ancho
para o paso dos responsables ou equipos de extinción e salvación
que puidesen acudir. O alumnado do andar superior agardará a que
se realice a evacuación de todo o alumnado do andar principal para
comezar a circular por este.

●

Os Coordinadores de planta (profesores de garda) serán os
encargados de coordinar a saída de cada un dos grupos á planta.
Tamén comprobarán que non quedan alumnos nin en servizos nin
en ningunha dependencia; finalmente verificarán calquera incidencia
que lles comunicase calquera Xefe de equipo de evacuación de aula.

●

Unha vez no exterior do edificio cada grupo dirixirase á zona de
seguridade onde se situarán en fila, procedéndose por parte do Xefe
de evacuación de aula ao reconto do alumnado da clase.

●

Unha vez realizado o reconto informará ao Xefe do equipo de
urxencias das novidades existentes.

●

Se no momento da evacuación un alumno estivese fora da aula,
unirase ao grupo máis próximo. Avisando ao Xefe do equipo de
evacuación do mesmo. Unha vez na zona de seguridade, unirase ao
seu grupo.

●

En todo momento cada grupo atenderá as indicacións dos membros
do equipo de evacuación da aula. O grupo permanecerá unido. A
evacuación realizarase en silencio, sen présa pero sen pausa. Non
se intentará adiantar a ningún compañeiro, nin se parará durante a
evacuación. Está especialmente prohibido pararse nas portas de
evacuación.

Para que tanto o profesorado como o persoal non docente e principalmente
o alumnado estean preparados para unha situación de urxencia, cómpre a
realización de prácticas de evacuación (simulacros).
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Os principais obxectivos de ditas prácticas son:
● Ensinar aos alumnos e alumnas a conducirse adecuadamente en
situacións de urxencia.
● Coñecer as condicións dos edificios nos que se aloxa o Centro para
conseguir a evacuación dunha forma ordenada e sen risco para os
seus ocupantes, nin deterioro dos edificios nin do mobiliario escolar,
debéndose realizar todo iso no menor tempo posible.
● Mentalizar o alumnado, familiares e profesorado da importancia dos
problemas relacionados coa seguridade e urxencia nos Centros
escolares.
As principais consideracións xerais nun simulacro de evacuación son:
● O simulacro permitirá familiarizar o colectivo escolar cunha
actuación real, conseguindo que non sorprenda totalmente ou pille
desprevida á maior parte da xente.
● O simulacro posibilitará un uso axeitado de todos os medios
dispoñibles para minorar a magnitude dun imprevisto desastroso,
con independencia da cantidade de medios.
● O simulacro pretenderá detectar as principais insuficiencias no
edificio, do mesmo xeito que definir as medidas correctoras
oportunas a efectos de evacuación e actuación en caso de urxencia.
● A realización de simulacros non pretende conseguir resultados
inmediatos, senón o adestramento e a corrección de hábitos por
parte dos ocupantes do Centro e a súa acomodación ás
características físicas e ambientais de cada edificio.
As principais características dun simulacro de evacuación son as seguintes:
● O tempo máximo para a evacuación do edificio deberá ser de 10
minutos.
● O tempo máximo para a evacuación de cada planta deberá ser de 3
minutos.
● A duración máxima dun simulacro de evacuación deberá ser de 30
minutos, é dicir, a interrupción das actividades escolares non
debería ser superior a ese tempo.
● O simulacro deberá realizarse na situación de máxima ocupación do
Centro, na súa actividade escolar. O mobiliario debe estar na súa
disposición habitual. Non se dará aviso previo ao alumnado. O
profesorado só recibirá as instrucións oportunas a efectos de
planificación do simulacro, pero sen saber o día e a hora do mesmo.
O día e a hora fixaraa o Director do Centro, segundo o seu propio
criterio e responsabilidade.
● Unha vez finalizado o simulacro o Coordinador Xeral elaborará un
informe no que se recollerán os principais aspectos do mesmo, para
iso completará o seguinte modelo:
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3.1.3.1. MODELO DE INFORME DUN SIMULACRO.

INFORME DE SIMULACRO
IES MARÍA SOLIÑO
CANGAS DO MORRAZO
Código do centro

(Pontevedra)

36000922 ;

Teléfono

986 30 10 82

Enderezo: Montecarrasco, nº 3, 36949 – Darbo - Cangas
Niveis educativos

ESO

PGS

Bacharelato

CF Superior

Data do simulacro
Realizouse o simulacro segundo as instrucións: si 
Participación do profesorado: Boa



Media 

non 
Baixa 

Observacións:

Tempos de evacuación
Andar / Edificio

Tempo empregado

Nº persoas evacuadas

Inferior
Principal
Superior
Pavillón
TOTAL
Observacións

Comportamento do alumnado:

Bo 

Regular 

Malo 

Observacións
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Capacidade das vías de evacuación: Suficiente 

Insuficiente 

Producíronse interferencias na evacuación das diversas plantas: si 

non 

Observacións

Puntos ou zonas de estreitamentos perigosos:

Observacións:

Funcionamento eficaz de
Sistema de alarma

si 

Alumeado de emerxencia

non 

si 

Escaleiras de emerxencia

si 

non 
non 

non existe 
non existe 
non existe

Puideron cortarse os subministros de
Gas

si 

non 

non existe 

Electricidade

si 

non 

non existe 

Gasóleo

si 

non 

non existe 

Auga

si 

non 

non existe 

Observacións
Obstáculos nas vías de evacuación

Observacións
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Incidentes non previstos

Accidentes de persoas
Deterioro do edificio
Deterioro no mobiliario
Observacións

Conclusións pedagóxicas

Balance xeral do simulacro
Suxestións

Cangas do Morrazo, de
O/A DIRECTOR/A

de

Ado.:.............................................
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ANOTACIÓNS DA EVACUACIÓN
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3.1.4. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
En caso de producirse unha urxencia, débese investigar as causas que a
posibilitaron (orixe, propagación e consecuencias), analizando o comportamento
das persoas e dos equipos de urxencia propios e adoptando as medidas
correctoras necesarias. Posteriormente, o Xefe de Urxencia redactará un informe
que recolla os resultados da investigación que se remitirá aos Servizos de
Protección Civil.
No seguinte apartado móstrase o modelo de informe que se pode utilizar
para a investigación de accidentes ou sinistros.

3.1.4.1.
ACCIDENTES.

MODELO

DE
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Informe de accidente

Nº:

Datos do accidente
Data:

Día da semana:

Hora:

Lugar:

Danos humanos

si 

Gravidade do accidente

non 

Danos materiais

Mortal 

Grave 

si 

non 

Leve 

Relación dos danos (humanos e materiais):

Análise do accidente
Descrición do accidente

Causas do accidente

Motivo da existencia das causas

Prevención
Medidas preventivas propostas

Responsable

Data de finalización

1

1

1

2

2

2

Investigado por:

Data:

Revisado por:

Data:

Centro: IES María Soliño
Localidade: Cangas do Morrazo
Data do Informe:.........................................
Nome e sinatura do/a director/a................................................
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CAPÍTULO IV: IMPLANTACIÓN DO PLANO DE
EMERXENCIA
4.1. OPERATIVIDADE DO PLANO
4.1.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN.
O calendario para a implantación real do Plano de Urxencia e Evacuación
do Centro será o seguinte:
● Data para a aprobación do Plano: xuño de 2007
● Data límite para a incorporación de medios de protección previstos no
Plano: xuño de 2007
● Data límite para a confección dos planos: xa realizados
● Data límite para a redacción de consignas de prevención e actuación: xa
realizado
● Datas de realización dos simulacros de evacuación: outubro de 2007; a
partir dese momento, todos os meses de outubro.
Para que este Plano de Autoprotección sexa realmente unha ferramenta á
que podamos acudir en caso dunha urxencia e non só un traballo teórico, é
fundamental organizar reunións informativas con:
● Persoal docente.
● Persoal non docente.
● Alumnado.
Estas sesións de información levaranse a cabo nos meses de setembro e
outubro
curso
●
●
●
●
●
●
●

As reunións co persoal docente e non docente realizaranse a principio de
e deberán incluír os seguintes temas:
Obxectivo do Plano de Autoprotección.
Tipos de urxencias que se nos poden presentar.
Equipos de urxencias.
Composición destes equipos.
Consignas para cada equipo.
Consignas para os profesores nunha Evacuación Xeral.
Forma e xeito de facer simulacros.

As reunións co alumnado realizaranse a principio de curso nas reunións de
titoría e deberán incluír os seguintes temas:
● Obxectivo do Plano de Autoprotección.
● Tipos de urxencias que se nos poden presentar.
● Equipos de urxencias.
● Composición destes equipos.
● Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.).
● Consignas para os alumnos nunha Evacuación Xeral.
● Forma e xeito de facer simulacros.
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A implantación do Plano de Emerxencia Escolar supón a realización do
seguinte protocolo de actuacións:
● Inventario de riscos.
● Catálogo de recursos.
● Confección de planos.
● Crear a estrutura organizativa-operativa.
● Redacción e elaboración de planos murais, indicacións e recomendacións.
● Reunións con alumnos.
● Formación-capacitación do persoal dos equipos operativos de urxencia.
● Realización de simulacros.
● Análise e valoración do plan.
● Actualizacións.
● Formación.
● Revisións técnicas.

4.1.2. PROGRAMA DE MELLORA E MANTEMENTO.
●

A revisión e mantemento das instalacións de gasóleo realizaranse CADA 2
MESES. Esa revisión será realizada pola empresa CENTRAL OLÍVICA DE
ASISTENCIA.

●

A revisión e mantemento das instalacións eléctricas realizaranse TODOS
OS ANOS ANTES DO INICIO DAS CLASES (MESES DE AGOSTO OU
SETEMBRO). Esa revisión será realizada por: ANTONIO FANDIÑO

●

A revisión e mantemento das instalacións e medios de protección contra
incendios realizaranse CADA ANO NO MES DE NOVEMBRO. Esa revisión
será realizada pola empresa CESIN

●

As inspeccións de seguridade realizaranse de xeito periódico, COMO
MÍNIMO UNHA VEZ AO ANO, ANTES DO INICIO DAS CLASES (MESES DE
AGOSTO OU SETEMBRO) sendo o responsable das mesmas o DIRECTOR
ou DIRECTORA do mesmo.

4.1.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
A base da eficacia do Plano de Autoprotección está na organización e
preparación dos equipos que teñen que intervir na urxencia. Para iso é
conveniente que todas as persoas que forman parte dos equipos, así como o
alumnado en xeral, teña a formación necesaria para levar a cabo o proceso
descrito neste Plano de Autoprotección.
A principio do curso académico cómpre dar formación:
Aos equipos de Evacuación de Aulas.
● Aos equipos de Primeiros Auxilios.
● Alumnado en xeral.
●
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4.1.3.1. FORMACIÓN DOS EQUIPOS DE EVACUACIÓN DE AULA.
Unha vez que o titor informou do Plano de Autoprotección do Centro,
elixirase o equipo de Evacuación de Aula de cada curso.
Eses equipos recibirán tres sesións informativas sobre os seguintes
aspectos:
● Como actuar ante un conato de urxencia.
● Como actuar ante unha urxencia parcial.
● Como actuar nunha evacuación para conseguir a maior eficacia na mesma.
● Manexo de extintores.
● Primeiros Auxilios.
Para realizar a formación neste aspecto contarase cos servizos de
Protección Civil e cos Bombeiros.

4.1.3.2. FORMACIÓN DOS EQUIPOS DE PRIMEIROS AUXILIOS.
A principal misión dos equipos de primeiros auxilios é socorrer os feridos
nun accidente ata a chegada dos servizos médicos.
A formación principal deste equipo debe ser a atención a accidentados e
polo tanto consistirá en varias sesións informativas sobre primeiros auxilios.
Neste equipo integraranse profesorado e alumnado do Ciclo Formativo de
Técnico en Actividades de Animación Físico-Deportivas pois un dos módulos
destes estudos está directamente relacionado con primeiros auxilios.
Para realizar a formación neste aspecto solicitarase a colaboracións dos
servizos de Protección Civil.

4.1.3.3. FORMACIÓN DO ALUMNADO.
●
●
●
●
●
●
●

Nas sesións de titoría traballaranse co alumnado os seguintes temas:
Obxectivo do Plan de Autoprotección.
Tipos de urxencias que se nos poden presentar.
Equipos de urxencias.
Composición destes equipos.
Consignas para cada equipo de Evacuación de Aula (E.E.A.).
Consignas para os alumnos nunha Evacuación Xeral.
Forma e xeito de facer simulacros.

Estas sesións de formación deben incorporarse ao Plano de Acción Titorial
e para levalas a cabo as titorías disporán de material didáctico axeitado.

4.1.3.4. FORMACIÓN DO PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE.
Do mesmo xeito que no caso do alumnado, o persoal docente e non
docente, debe recibir formación nos seguintes temas:
● Obxectivo do Plano de Autoprotección.
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●
●
●
●
●
●

Tipos de urxencias que se nos pode presentar.
Equipos de urxencias.
Composición destes equipos.
Consignas para cada equipo.
Consignas para os profesores nunha Evacuación Xeral.
Forma e xeito de facer simulacros.
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ANEXOS
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ANEXO 1
COMPORTAMENTO DAS PERSOAS EN SITUACIÓNS DE
URXENCIA
Abordar este tema é especialmente complicado debido á súa complexidade
e, polo tanto, intentarase encadrar nos aspectos físicos que o fagan comprensible
e de utilidade para a aplicación en situacións de emerxencia escolar.
É imprescindible aclarar que por comportamento entendemos "todas
aquelas actuacións dun individuo que teñen consecuencias, tanto internas (para
o propio individuo) como externas (para outras persoas ou para o medio)".
De acordo con esta definición, o comportamento vén determinado por distintos
factores biolóxicos, psicolóxicos, ambientais, sociais, etc...

1.- ANÁLISE DAS SITUACIÓNS DE URXENCIA E AS
REACCIÓNS QUE PODEN PRODUCIRSE.
As reaccións de comportamento que trataremos son aquelas que se refiren
ás situacións de "histeria colectiva" coa conseguinte aparición do fenómeno
denominado PÁNICO DE MASAS.
As situacións de urxencia que poden dar lugar a este fenómeno son
múltiples e, como tales, non é difícil de imaxinar que as reaccións persoais que
se produzan variarán segundo a situación, pero pode deducirse que en todas elas
hai un perigo común: o PÁNICO ao que dan lugar.
Esta situación de pánico hai que intentar evitala por todos os medios e
sobre todo nos primeiros momentos nos que aparece a situación de urxencia, xa
que unha vez desenvolvido é practicamente imposible de controlar.
Para iso cómpre coñecer os mecanismos psicolóxicos que interveñen no
individuo para reaccionar dun determinado xeito segundo a situación que se
produza.
Hai dous aspectos importantes nestas situacións:
a) Non todas as persoas actúan de igual xeito ante unha mesma situación.
b) Unha mesma persoa non actúa igual ante situacións semellantes.
Isto é debido a circunstancias comprensibles:
● Experiencia ante unha situación (se xa é coñecida a situación o impacto
será menor).
● Psicoloxicamente non sempre se está na mesma predisposición ante dous
feitos similares.
● Personalidade do individuo.
A experiencia ante situacións de urxencia e a formación do persoal dun
edificio de uso docente, para a resposta ante unha situación de urxencia, son
factores facilmente controlables mediante o exercicio de simulacións de
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urxencias. A preparación psicolóxica pode conseguirse con unha adecuada
formación. O factor máis complexo é a personalidade do individuo.
Entendemos por “personalidade” o modo peculiar de “ser” e “estar” dun
individuo (por “ser” pódese entender o temperamento do individuo; por “estar”
pódese entender o carácter ou forma de reaccionar ante unha situación).
No temperamento só interveñen aspectos xenéticos do individuo, que
como tales son hereditarios e inmodificables. Por exemplo, un individuo pode ser
colérico como o seu pai ou nervioso como a súa nai, etc...
No carácter o único que intervén é a aprendizaxe do individuo ao longo da
súa vida. Este aspecto si que é modificable segundo as experiencias vividas ou a
formación adecuada ante unha determinada situación.
Atendendo ao anterior pódense responder ás seguintes preguntas:
Como reacciona un individuo? 
Cando reacciona un individuo? 

Segundo o seu temperamento.
Segundo o seu carácter.

Ampliando un pouco máis o concepto de personalidade, hai que facer
fincapé nalgúns compoñentes primarios do temperamento como son os trazos;
por exemplo, hipocondríaco, depresivo, obsesivo, histérico, etc...
Pódese que todos contemos na nosa personalidade todos estes trazos, pero o
noso temperamento estará máis marcado por un ou varios deles.
Un individuo reaccionará ante unha situación dependendo do seu
temperamento e o seu carácter e ademais de acordo a outros aspectos non
relacionados coa personalidade como poden ser:
● Coeficiente de intelixencia (ocórrenselle máis ou menos solucións).
● Idade (intervén na súa capacidade de reacción).
● Condicións físicas (mobilidade, etc...).
● Condicións do lugar (iluminado, aberto, etc...).
● Sexo (por exemplo, as mulleres adoitan ser máis prácticas).
Diferentes tipos de reaccións ante situacións de urxencia dependendo dos
trazos da personalidade dos individuos:
●

HISTÉRICO.
● Caracterízase por producir
condutas esaxeradas, infantís e
primitivas. A súa nocividade consiste no alto risco de contaxio cara
aos demais. O recoñecemento dunha persoa histérica pódese facer a
través dunha serie de características físicas facilmente observables:
● Hipercolorancia ou decoloración da pel de forma brusca e
repentina (arroiba ou palidece bruscamente).
● Xestos esaxerados e bruscos.
● Hiperverborrea. Fala moito, rápido e, ás veces, de forma
inconexa.
● Distorsiona a emisión de ruídos (chíos e suspiros de forma
alternativa).
● Hiper ou hipomotividade (elevada axitación ou non se move
en absoluto).
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●

●

Se este trazo da personalidade é detectado nun suxeito,
previamente á aparición de calquera situación de urxencia ou ben
durante a mesma, débese proceder ao seu illamento para evitar que
teña espectadores que poidan favorecer máis a súa situación ou
incluso que contaxie a súa situación aos demais.

DEPRESIVO.
● Caracterízase por presentar condutas permisivas e desmoralizantes
para o propio individuo e os demais. A súa nocividade consiste no
alto risco de aparición de condutas suicidas, explícitas ou implícitas
que pode considerar, nun momento dado, como a única vía de
salvación e que poden facer que outros individuos aumenten o seu
grao de presentación deste trazo nun momento determinado. O seu
recoñecemento pódese realizar a través das seguintes actuacións:
● Motricidade lenta.
● Expresións verbais desalentadoras.
● Condutas atípicas.
● Xesticulación pobre e fláccida.
● Emisión de voz queixosa e en suspiros.
●

A forma de evitar a aparición desta conduta é prestándolle un gran
apoio e calor humana, transmitíndolle acougo e ideas evocativas de
salvación.

●

OBSESIVO.
● A súa característica principal é a presenza constante de ideas fixas,
imposibles de rexeitar. A súa actividade dependerá da idea fixa que
se presente en cada momento (pode ser de salvación ou de
destrución). O seu recoñecemento basearase en que son persoas
insistentes,
persistentes
e
excesivamente
reiterativas
e
perfeccionistas.
● Nuns casos poden ser persoas moi útiles en tarefas organizativas de
evacuación, e noutras ocasións serán perigosas ao non poderen ser
disuadidas de realizar unha determinada acción.

●

AUTOCONTROL.
● Este trazo, nun grao moi acusado, presenta condutas demasiado
ríxidas. Con todo, adoitan ser organizativas e moi útiles para este
tipo de situacións. Só se verá necesitado de atención con
posterioridade á evacuación.

●

INTROVERSIÓN.
● Caracterízase
porque
xeralmente
non
mostran
condutas
cooperativas. Aínda así, son fáciles de recoñecer e cunha mínima
atención déixanse levar.

●

HIPEREACTIVIDADE.
● A hiperactividade, xunto coa impulsividade que este trazo comporta,
pode levar a condutas aloucadas e á realización de actos pouco
coordinados e desatinados.
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●

INHIBICIÓN.
● Este trazo, case sempre unido á APATÍA, leva os individuos a non
realizaren ningún acto e abandonárense á súa sorte.

●

CULPABILIDADE E ANGUSTIA.
● Conxuntamente, poden desembocar en actuacións de heroicidade e
altruísmo imprudentes (volver entrar no edificio para salvar a
outros, malia a presenza dos bombeiros, por exemplo).

A enumeración das actitudes sería inacabable e por esa razón limitámonos A
enumeración das actitudes sería inacabable e por esa razón limitámonos a expoñer as
máis relevantes e frecuentes e con esta exposición é posible facerse unha idea completa
da influencia dos trazos da personalidade no comportamento dos individuos.
Pero hase de ter en conta que non é o único que inflúe no comportamento, senón
que debe combinarse con outra serie de factores presentes na situación de emerxencia e
por esta razón continuaremos expoñendo algúns destes factores, para ao final,
desenvolver unha visión de conxunto globalizada.

OUTROS ASPECTOS QUE INTERVEÑEN NA FORMA DE
REACCIONAR.
●

NIVEL DE FORMACIÓN.
● As
persoas cun maior nivel de formación mostran un
comportamento máis autocontrolado, sereno e introvertido, así
como actitudes máis altruístas e solidarias. Poden mostrar actitudes
altamente organizativas e fanse donos da situación ostentando roles
de liderado.
● Non son gregarios (atendendo por tendencia a formar multitudes ou
masas).
● Todo isto é así mentres a persoa en cuestión non mostre
marcadamente acentuado un dos trazos temperamentais, citados
anteriormente, na súa personalidade.
● O caso contrario atopámolo nos baixos niveis de formación onde,
salvo raras excepcións, nos atopamos con condutas de maior
inseguridade, de desconcerto, de depresión e actitudes de pánico,
de menor cooperativismo.

●

SEXO.
●

●

Púidose observar, como consecuencia de estudos realizados en
persoas sinistradas, que no momento dos feitos as mulleres adoitan
atender máis os sinais, obxectivos de alarma, como fumes, ruídos,
voces, etc, ..., que os homes. É dicir, guiaranse máis por un sentido
práctico sobre a situación e o home máis nun sentido previsor.
Non obstante, en situacións extremas as mulleres adoitan actuar
máis con comportamentos histéricos e os homes mostran condutas
máis impulsivas.
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●

IDADE.
● Nun edificio deste tipo, onde a comunidade educativa que ocupa o
recinto é de idades diversas, as características predominantes son:
● A capacidade de reacción (sendo baixa en alumnos moi novos
e persoas maiores).
● Lentitude e mesmo inhibición de movementos.
● Actitudes de estupor, desconectadas e con desviación
temporal-espacial.
● Seguridade nos seus movementos.
● Certas tendencias a abandonarse á súa sorte.
● En canto ao persoal que traballa nos devanditos recintos, pódese
considerar que polo xeral son persoas de idade heteroxénea, as
tarefas de evacuación deberán ser dirixidas por individuos
estratexicamente situados e que posúan personalidades con
características nas que predominen trazos carismáticos de bo líder:
● Claridade de ideas.
● Capacidade organizativa.
● Autodominio.
● Serenidade, seguridade, autoridade.
● Coñecemento da situación e adestramento previo.

●

CONDICIÓNS FÍSICAS.
● Teñen especial consideración en situacións de emerxencia en
edificios de uso público. Ante unha emerxencia, existirán:
● Dificultade para a deambulación.
● Apatía, lentitude no razoamento.
● Deficiencias sensoriais (vista, oído, etc...).
● Baixos niveis de atención e concentración.
● Todo isto dificulta enormemente as tarefas de evacuación, así como
aumenta a posibilidade de PÁNICO DE MASAS. En canto ás persoas
que necesiten asistencia, os primeiros pasos a dar son os
encamiñados a evitar reaccións de angustia e histeria.

●

ESTADO CIVIL-ACOMPAÑAMENTO.
● Estudios recentes demostraron que as persoas en compañía do seu
cónxuxe, á hora dunha emerxencia presentan unha actividade máis
organizada, cooperativa e serena que aquelas que se atopan en
solitario, que presentan maior inseguridade e incerteza que as
levaría a realizar actos descontrolados.

●

TENDENCIA AO GREGARISMO.
● Todos os humanos presentamos de forma espontánea a tendencia a
integrarnos en grupos máis ou menos numerosos dependendo do
grao de autonomía persoal. No grupo atopamos apoio e protección,
evitando responsabilizarnos dos propios actos e tomar decisións en
boa medida.
● Isto, en casos de emerxencia, leva ao factor máis importante de
todo, o PÁNICO DE MASAS, que é a despersonalización, que
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●
●

●

conduce irremisiblemente a un estado colectivo de elevada
suxestividade producíndose unha situación de contaxio xeneralizado
(histeria colectiva).
Así, en situacións deste tipo, canto menor sexa o grupo, cada
individuo salvagarda máis a súa autonomía persoal e viceversa.
Nun edificio de uso docente o ideal é que cada grupo estea
constituído polo profesor e os alumnos que forman parte dun só
curso, os cales deben coñecer exactamente que facer en caso dunha
determinada emerxencia.

CAPACIDADE DE LIDERADO.
● Un líder ante todo debe ter capacidade de entrega cara aos demais
(altruísmo). Se non é así, non será capaz de dirixir nin forzar
condutas dos demais xa que se intenta impoñerse, sen máis, xerará
de forma instantánea, un sentimento de rexeitamento por parte dos
demais.
● Esta cuestión depende unicamente da propia personalidade do
individuo e que a persoa encargada de organizar a evacuación
posúa esta calidade terá un valor intrinsecamente importante nas
situacións de emerxencia. Este aspecto é un dos máis importantes á
hora de seleccionar persoas para instruílas nos procesos de
evacuación.
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ANEXO 2
PRIMEIROS AUXILIOS E ACTIVACIÓN DO SISTEMA DE
EMERXENCIA.
Enténdese por primeiros auxilios o conxunto de actuacións e técnicas que
permiten a atención inmediata dun accidentado, ata que chega a asistencia
médica profesional, a fin de que as lesións que sufriu non empeoren.
Existen 10 consellos que se deben ter en conta, sempre, como actitude a
manter ante os accidentes:
1. Conservar a calma. Non perder os nervios é básico para poder actuar de
forma correcta, evitando erros irremediables.
2. Evitar aglomeracións. Non se debe permitir que o accidente se transforme
nun espectáculo.
3. Saberse impoñer. É preciso facerse cargo da situación e dirixir a
organización da situación ata que chegue o equipo médico.
4. Non mover o ferido. Como norma básica non se debe mover a ninguén que
sufrira un accidente, ata estar seguro de que pode realizar movementos
sen riscos de empeorar as lesións xa existentes.
5. Examinar o ferido. Débese efectuar unha avaliación primaria, que
consistirá en determinar aquelas situacións nas que exista a posibilidade
da perda da vida de forma inmediata. Posteriormente, procederase a
realizar a avaliación secundaria ou, o que é o mesmo, controlar aquelas
lesións que poden esperar a chegada dos servizos profesionais.
6. Tranquilizar o ferido. Os accidentados adoitan estar asustados, descoñecen
as lesións que sofren e necesitan alguén en quen confiar neses momentos
de angustia.
7. Manter o ferido quente. Cando o organismo humano recibe unha agresión,
actívanse os mecanismos de autodefensa implicados, en moitas ocasións,
a perda de calor corporal. Esta situación acentúase cando existe a perda
de sangue, xa que unha das funcións deste é a de manter a temperatura
interna do corpo.
8. Avisar persoal sanitario. Este consello ou recomendacións tradúcese como
a necesidade de pedir axuda con rapidez, co fin de establecer un
tratamento médico o máis precozmente posible.
9. Traslado axeitado. É importante rematar coa práctica habitual da
evacuación en coche particular, xa que se a lesión é grave, non se pode
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trasladar e débese atender "in situ" e se a lesión non é grave, pódese
agardar a chegada da ambulancia.
10. Non medicar. Isto é facultade exclusiva do persoal médico.

1. ACTIVACIÓN DO SISTEMA DE EMERXENCIA
A rápida intervención ante un accidente pode salvar a vida dunha persoa
ou evitar o empeoramento das posibles lesións que poida padecer.
Ante calquera accidente hai que ACTIVAR O SISTEMA DE EMERXENCIA
(P.A.S.). Este procedemento está formado polas iniciais de tres actuacións para
empezar a atender o accidentado:

PROTEXER

●



SOCORRER

Antes de actuar, hai que asegurarse que tanto o accidentado como
nós, estamos fóra de todo perigo. Por exemplo, ante un ambiente
tóxico, non se pode atender a persoa intoxicada sen antes protexer
as propias vías respiratorias (uso de máscaras con filtros axeitados).

AVISAR
●

●

AVISAR

PROTEXER
●

●



Sempre que sexa posible hai que avisar os servizos sanitarios.

SOCORRER
●

Unha vez completados os pasos anteriores, procederase a actuar
sobre o accidentado, seguindo as operacións do

ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BÁSICO
O primeiro que ten que facer
o
socorrista
é
comprobar
a
seguridade da escena, para evitar
agravar a situación e poñer en risco
a súa vida ou a doutras persoas.
Despois,
deberá
comprobar
a
consciencia axitando suavemente
os
ombros
da
vítima
e
preguntándolle en voz alta se se
atopa ben.
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Despois de comprobar o nivel de consciencia podemos atoparnos ante
dúas situacións: que o accidentado responda ou que non responda.
a) Se hai resposta e non existe perigo,
vixiarase a vítima, deixándoa na mesma
posición en que a atopamos, ata que se
recupere
completamente ou
ata que cheguen os
servizos
de
emerxencias
médicas e se fagan
cargo da situación.

b) Se non hai resposta, o socorrista berrará
pedindo axuda, coa finalidade de que alguén avise aos
servizos de emerxencias médicas.

Colocará o accidentado en decúbito supino (se non o está). Abrirá a vía
aérea realizando a manobra fronte-queixo, axudándose con unha man sobre a
fronte e empurrando o queixo cara arriba coa
outra.

A continuación comprobarase a respiración
(ver, oír e sentir) durante 10 segundos como
máximo: ver se eleva o tórax, oír se expulsa aire
pola boca e sentir o aire na nosa meixela, sen
confundir as respiracións agónicas, frecuentes nos
primeiros minutos dunha parada, coa respiración
do paciente.
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Se respira normalmente, colocarase a vítima en posición lateral de
seguridade (PLS). Se non se recupera debemos mudar de lado a vítima cada 30
minutos para liberar o brazo situado debaixo da cabeza da presión que esta
exerce sobre el.
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Se non respira e o socorrista está só, debe deixar a vítima e alertar o
servizo de emerxencias 112.

T E L É FO N O
DE
E ME R X E N C I A S

112

Unha vez rematada a chamada, sen demora, continuará as manobras de RCP.

30 COMPRESIÓNS

2

VENTILACIÓNS

As compresións realizaranse no centro do tórax da vítima, con un ritmo
dunha 100 compresións por minuto. Apoiarase o talón dunha man no punto das
compresións , colocando o talón da outra man enriba, entrelazando os dedos e
asegurándose de que a presión non se aplica sobre as costelas da vítima. Non se
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debe aplicar a presión sobre a parte superior do abdome ou no extremo inferior
do esterno.
O
socorrista
debe
posicionarse verticalmente enriba
do tórax da vítima e, cos seus
brazos rectos, premer sobre o
esterno, afundíndoo uns 4-5 cm.
Tras cada compresión, o
socorrista deixa de facer presión
sobre o tórax, sen perder contacto
entre as súas mans e o esterno. A
compresión e a descompresión
deberán durar o mesmo tempo.
As ventilacións realizaranse
co aire normal dunha expiración e,
sempre que sexa posible , é moi
recomendable utilizar unha barreira
de protección como poderían ser as
máscaras de respiración artificial
(pocket mask)
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A reanimación debe continuar ata que:
► C hegue axuda m áis cualificada e se faga respo nsable
► A vítim a co m ece a respirar no rm alm ente.
► O so co rrista estea esgo tado

CASOS ESPECIAIS
EMBARAZADAS
En embarazadas, a RCPb é igual que no adulto convencional, coa
salvedade de que se coloca unha cuña no lado dereito, elevando uns 30-40º a
cadeira para evitar a compresión dos vasos abdominais (arteria aorta e vea cava
inferior) e, así, mellorar o retorno venoso ao corazón.

NENOS E LACTANTES
A RCPb en nenos e lactantes presenta algunhas modificacións motivadas
pola orixe da parada. Nos adultos, a maioría das paradas cardiorrespiratorias son
de orixe cardíaco, mentres que en nenos e lactantes son secundarias a procesos
asfícticos.
Tras comprobar que non respira, débense dar cinco ventilacións boca a
boca, ou boca-nariz, antes de comezar coas compresións torácicas e,
posteriormente, continuar coa mesma secuencia do adulto 30:2.
Se o socorrista está só debe realizar 1 min. de RCP antes de ir pedir
axuda. Debe comprimir o tórax un terzo da súa profundidade, usando dous
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dedos nos menores de 1 ano, segundo sexa necesario, para conseguir a
profundidade da compresión necesaria.
AFOGAMENTO
Tras comprobar que non respira, danse cinco ventilacións boca a boca, ou
boca-nariz (dependendo da idade), antes de comezar as compresións torácicas.
Posteriormente, continúase coa mesma secuencia do adulto 30:2.
Se o socorrista está só, debe realizar 1 min. de RCP antes de ir pedir
axuda.
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Nota: Todo o texto e as imaxes do apartado
anterior (Algoritmo de soporte vital básico)
proceden da revista Previr, Actividades acuáticas
y salvamento profesional, nº 5, xullo de 2006, pp
19-24)
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2.- ACTUACIÓN ANTE FERIDAS
Ferida é toda ruptura da continuidade da pel como consecuencia dun
traumatismo.
As feridas poden dividirse en leves e graves, atendendo a unha serie de
factores como poden ser:
● Extensión da ferida.
● Profundidade da ferida.
● Existencia de hemorraxias.
● Localización da ferida (cara, periorificios, abdome, tórax,...).
● Sucidade da ferida.
● Afectación de estruturas.
● Idade da persoa ferida (idades extremas).
● Estado xeral de saúde da persoa ferida.
● Obxecto causante da ferida.
● Complicacións da ferida.
●

Leve é aquela ferida que afecta só á capa máis externa da pel, na que non
intervén ningún dos factores anteriores e cando o tempo transcorrido
dende a produción da ferida ata a súa atención non supere as seis horas.

●

Grave é aquela na que intervén algún dos factores anteriores ou que
supere as seis horas dende a súa produción. Este tipo de feridas deberán
ser atendidas directamente por persoal médico.

A actuación no caso dunha ferida leve vai encamiñada a cortar a saída de
sangue e previr a infección. As medidas a adoptar serán:
●

Tranquilizar e explicar o procedemento á persoa.

●

Adoptar medidas de asepsia: luvas, material antiséptico.

●

Deixar que a ferida sangre libremente durante uns segundos (deste xeito
será menos propensa á infección).

●

Limpeza da ferida:
● Lavar a chorro a ferida con auga e xabón neutro.
● Secar minuciosamente.
● Non utilizar algodón.
● Limpar a ferida sempre dende o centro cara ao exterior.

●

Desinfectar a ferida cun antiséptico como a auga osixenada (non utilizar
alcohol xa que pode provocar a queimadura da zona afectada).

●

Aplicar povidona iodar (Betadine).

●

Colocar varias gasas sobre a ferida, fixar con esparadrapo ou vendaxe.
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●

Se a ferida se produciu por un obxecto oxidado, haberá que poñer a
vacina antitetánica.

NON HAI QUE FACER:








Utilizar algodón.
Tocar a ferida coas mans.
Soprar sobre unha ferida
Quitar corpos estraños encravados.
Manipular a ferida.
Utilizar antisépticos de cor como a violeta de xenciana ou o
mercurocromo.
Utilizar pos, cremas, pomadas, etc.

Unha ferida considérase grave cando presenta algunha das seguintes
complicacións:
● É extensa.
● É profusa.
● Contén corpos estraños.
● Está infectada ou sucia.
● Está en rexións como a cara ou orificios naturais.
A actuación no caso dunha ferida grave vai encamiñada a cortar a
hemorraxia e alertar ás emerxencias. As medidas a adoptar serán:
● Control da hemorraxia.
● Non extraer corpos estraños cravados na ferida: suxéitanse para evitar o
seu movemento.
● Non furgar na ferida.
● Colocar un apósito húmido e estéril sobre a ferida.
● Realizar unha vendaxe compresiva.
● Alertar o 112 da gravidade da lesión.
● Previr o shock (deitar o accidentado e abrigalo).
Dentro das feridas graves, mención especial merece a amputación dun
membro.
As amputacións son lesións nas que un membro do corpo (dedo, brazo,
pé, perna,...) queda total ou parcialmente separado do resto do corpo.
A actuación no caso de amputación dun membro vai encamiñada a cortar
a hemorraxia, á recuperación do membro e alertar ás emerxencias. As medidas a
adoptar serán:
●

Deitar o accidentado coa cabeza máis baixa que os pés para previr o
shock, elevando a extremidade amputada.

●

Premer directamente sobre o toco con gasas estériles; se as gasas se
empapan de sangue as seguintes gasas poranse enriba das primeiras.
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●

Se coa amputación quedaron seccionadas arterias importantes, realizarase
unha compresión, por enriba da amputación, da arteria afectada.

●

En moitos casos, pode ser posible a reimplantación do membro amputado
sempre que se transporte rapidamente e respectando as seguintes
medidas:
● Anotar a hora do accidente.
● Se o traslado a un centro hospitalario é rápido, abondará con
envolver o membro amputado nunha toalla ou pano limpos.
● Se se prevé que o traslado pode ser longo, colocarase o membro
amputado envolvido nunha toalla ou pano limpos con xeo. Débese
ter a precaución de que o xeo non toque directamente o membro,
pois podería producir lesións que impedirían o seu reimplante.
● Traslado urxente do accidentado xunto co membro amputado.
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3. ACTUACIÓN ANTE HEMORRAXIAS
Chamamos hemorraxias a calquera saída de sangue das súas canles
habituais (arterias, que sacan o sangue do corazón, veas que o levan e
capilares).
A gravidade da hemorraxia está en relación co volume de sangue perdido.
Así as hemorraxias pódense clasificar en leves (cando se perde menos do 10%
do volume sanguíneo), graves (cando se perde entre o 10% e o 30%), moi
graves (entre o 30% e o 60%) e mortais cando se perde máis do 60% do
volume sanguíneo). O volume sanguíneo está en torno aos 5 litros.

●

●

As hemorraxias tamén se poden clasificar atendendo a varios criterios:
Atendendo ao tipo de vaso que rompeu.
● Arterial, cando rompe unha arteria (vermello intenso). A cachón
● Venosa, cando rompe unha vea. (vermello escuro). Lentamente
● Capilar, cando rompe un capilar. Moi lentamente
Atendendo a onde vai parar o sangue.
● Hemorraxia externa.
● Hemorraxia exteriorizada.
● Hemorraxia interna.

As hemorraxias externas, son aquelas nas que o sangue sae ao exterior
a través dunha ferida. As hemorraxias máis importantes prodúcense nas
extremidades, xa que son as partes do corpo mais expostas a traumatismos,
ademais de seren as zonas por onde pasan as arterias de forma máis superficial.
Co fin de controlar e deter a hemorraxia, é conveniente utilizar por orde un
a un os tres métodos seguintes, utilizando un cando o anterior non teña éxito.
1. - Compresión directa: Mediante unha gasa limpa, efectuar a
presión durante un tempo mínimo de 10 minutos, ademais de elevar o
membro afectado a unha altura superior á do corazón do accidentado. Se
transcorrido ese tempo non se logrou cortar a hemorraxia, pasarase ao
seguinte método.
2. - Compresión arterial: Consiste en atopar a arteria principal do
brazo (umeral) ou da perna (femoral) e deter a circulación sanguínea nesa
arteria, conseguindo unha redución (non eliminación) da achega sanguínea
moi importante. Para iso realizaremos a súa compresión. A compresión
debe manterse ata a chegada da ambulancia ou o ingreso en urxencias
hospitalarias.
3. - Torniquete: Este método utilizarase só en caso de que os
demais non sexan eficaces e a hemorraxia persista.
O torniquete produce unha detención de TODA a circulación
sanguínea na extremidade, polo que leva consigo a falta de osixenación
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dos tecidos e a morte destes, formándose toxinas (substancias tóxicas)
por necrose e trombos.
Condicións de aplicación:
• Na raíz do membro afectado.
• Utilizar unha banda ancha
• Anotar a hora de colocación.
• Exercer unha presión controlada para deter a hemorraxia.
As hemorraxias exteriorizadas, son aquelas hemorraxias que se
producen no interior do organismo pero que flúen ao exterior a través dun
orificio natural do corpo: oídos, nariz, boca, ano e xenitais.
●

Hemorraxias do nariz
● Chámanse EPISTAXES. Adoitan ser producidas por un golpe,
por un desgaste da mucosa nasal ou como consecuencia
dunha patoloxía como a hipertensión arterial.
● Neste caso é conveniente deter a hemorraxia. Para detela,
débese efectuar unha presión directa sobre a ventá nasal
sangrante e contra o tabique nasal, presión que se manterá
durante 5 minutos (de reloxo). A cabeza debe inclinarse cara
a adiante, para evitar a posible inspiración de coágulos.
● Pasados os 5 minutos, aliviarase a presión; con iso
comprobaremos se a hemorraxia cesou. Caso contrario,
efectuarase un taponamento anterior con gasas molladas en
auga osixenada. Se a hemorraxia non se detén débese
evacuar a persoa afectada a un Centro sanitario con urxencia.

●

Hemorraxias de oído
● Chámanse OTORRAXIAS. Se despois dun golpe na cabeza, o
accidentado sangra polo oído, non debemos deter a
hemorraxia: facilite a saída do sangue. Colocar o accidentado
en P.L.S. (traumático), co oído sangrante dirixido cara ao
chan.

Hemorraxias internas son as que se producen no interior do organismo,
sen saír ao exterior, polo tanto non se ven, pero pódense detectar porque o
paciente presenta signos e síntomas de shock, como por exemplo: palidez,
atordamento, suor frío, pulso rápido e débil, así como respiración superficial e
axitada.

●
●
●
●

Neste caso débese:
tranquilizar a persoa accidentada
afrouxarlle a roupa
abrigala
elevarlle as pernas (posición de Trendelemburg).
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4. ACTUACIÓN ANTE QUEIMADURAS
Unha queimadura é toda lesión producida pola calor en calquera das súas
formas, a electricidade ou o efecto de líquidos corrosivos. Os factores que
determinan a gravidade dunha queimadura son:
 Profundidade: condiciona a cicatrización.
 Extensión: o perigo de morte é directamente proporcional á superficie
queimada.
 Localización: cara, mans, orificios naturais, xenitais, etc.
 Idade: nenos e anciáns.
 Riscos de infección: prodúcese sempre pola perda da pel.
Segundo a profundidade clasifícanse en tres graos:


Primeiro grao ou eritema (afecta á epiderme):
● Arrubiamento da pel.
● Dor intensa.
● Non deixan secuelas.



Segundo grao (afecta á epiderme e derme):
● Aparecen ampolas que conteñen plasma no seu interior.
● Dor intensa.



Terceiro grao (afecta á hipoderme, derme e epiderme e poden afectar a
músculos, nervios, vasos sanguíneos, etc).
● Caracterízase por unha escara de cor moura ou castaño
escuro.
● Non son dolorosas, pola destrución das terminacións
nerviosas da dor.

Ademais de pola profundidade, a gravidade dunha queimadura vén
determinada pola súa extensión. Para valorar a porcentaxe de superficie afectada
utilízase a regra dos 9. A devandita regra indica que a cabeza en toda a súa
extensión equivale a un 9% da superficie corporal total (SCT); a cara anterior do
tronco a un 18%; a cara posterior do tronco a un 18%; as extremidades
superiores a un 9% cada unha; e as extremidades inferiores un 18% cada unha.

●

●

Baseándose no anteriormente dito, como norma xeral, considéranse:
Queimaduras leves
● Queimaduras de primeiro grao con afectación do 30% da SCT.
● Queimaduras de segundo grao con afectación do 10% da SCT.
● En nenos, calquera queimadura superficial que afecte ao 10% da
SCT.
Queimaduras graves
● Queimaduras de primeiro grao con afectación de máis do 30% da
SCT.
● Queimaduras de segundo grao con afectación de máis do 10% da
SCT.
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●
●
●
●
●

En nenos, calquera queimadura superficial que afecte máis do 10%
da SCT ou que afecte a algunha zona especial.
Queimaduras de terceiro grao.
Todas as queimaduras que se localicen nas zonas especiais.
Todas as asociadas a complicacións respiratorias.
Todas as producidas por electricidade de alta voltaxe.

A actuación no caso dunha queimadura vai encamiñada a diminuír o tempo
de contacto co axente causal e contrarrestar os seus efectos. As medidas a
adoptar serán:


Arrefriar a queimadura inmediatamente, poñendo a zona afectada baixo un
chorro de auga fría, polo menos durante 10 minutos ou mesmo máis, se
non desaparece a dor. En caso de queimaduras químicas, ampliar o
intervalo a 15 ou 20 minutos baixo o chorro de auga abundante.



Cubrir a zona afectada con apósitos estériles ou no seu defecto moi limpos
(sabas, fundas de almofadas, etc.) e humedecidos.



NON aplicar cremas, pomadas ou calquera outro medicamento ou produto.



NON quitar, como norma xeral, a roupa á vítima, sobre todo se está
adherida á pel. Soamente quitaremos a roupa en caso de que estea
impregnada en produtos cáusticos ou ferventes.



NON dar nada de beber. Se ten sede, humedecede os seus labios.



NON picar as ampolas.



Se a persoa está a arder, impedir que corra. Apagar as lapas cubríndoa
cunha manta ou similar, ou facéndoa rodar no chan.



Se a queimadura é extensa, previr a aparición do shock.



Trasladar a vítima a un centro especializado canto antes. Alí valorarase,
entre outras cousas a administración de líquidos.

IES María Soliño Plano de Autoprotección

143

5. ACTUACIÓN ANTE CORPOS ESTRAÑOS NO OLLO.
É moi frecuente a introdución de corpos estraños no ollo como partículas,
pestanas, area, etc. Estes obxectos dentro do ollo adoitan ser moi molestos, polo
que a primeira intención da persoa é fregar o ollo, cousa que debe evitarse pois
poderiamos conseguir que o obxecto se cravase na córnea. Os expertos
aconsellan que para eliminar o corpo estraño presente no ollo o mellor é
conseguir que haxa lagrimexo deste. Non obstante ás veces o simple lagrimexo
non é suficiente para eliminar o corpo estraño, polo que en determinadas
ocasións e dependendo do corpo que sexa, pódense realizar determinadas
operacións de extracción.
O que nunca se debe facer cando haxa un corpo estraño nun ollo, xa que pode
supoñer unha lesión maior é:
 Fregar os ollos.
 Extraer ningún obxecto que estea incrustado no ollo.
As principais manifestacións son:
● Dor,
● Lagrimexo intenso.
● Arrubiamento do ollo.
A actuación no caso dun corpo estraño no ollo vai encamiñada a extraer o
corpo. As medidas a adoptar serán:
●

Cando hai un corpo estraño (que non estea incrustado no ollo) como pode
ser po, area, pestana, etc. nun ollo, o primeiro que debemos é localizar
onde se atopa o obxecto; para iso debemos colocar a persoa afectada
mirando cara á luz e cos dedos índice e polgar separar as súas pálpebras.
Logo, pídese á vítima que xire o ollo de esquerda, á dereita, e de arriba
cara a abaixo, ata localizar o obxecto.

●

Unha vez localizado o obxecto é conveniente que a persoa afectada incline
a cabeza e se lle aplique un chorro de auga limpa, temperada durante un
tempo de 10 minutos como mínimo. Durante ese tempo a persoa afectada
pestanexará sen fregar o ollo. Tamén se pode aplicar bágoas artificiais
(solución oftalmolóxica inocua).

●

Sería moi útil no caso de talleres e laboratorios a existencia dunha fonte
lava-ollos.

●

Se as medidas adoptadas non dan resultado, pódese utilizar un pano limpo
ou unha gasa para intentar sacalo. O procedemento a utilizar é o seguinte:
● Coller unha das puntas do pano limpo ou da gasa lixeiramente
humedecida con auga.
● Intentar tocar e desprazar suavemente (sen exercer presión) e sen
fregar o obxecto aloxado no ollo cara ao lacrimal.

●

Se con esa operación non podemos sacar o obxecto do ollo, procederemos
a tapalo e desprazar a persoa afectada ao centro médico máis próximo.
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●

En caso de que o corpo estea incrustado, ou ben no ollo entrara unha
labra de ferro, madeira (no caso de talleres), unha substancia química (no
caso de laboratorios), non hai que realizar ningunha das operacións
anteriores; o que se debe facer é tapar o ollo inmediatamente e desprazar
a persoa afectada ao centro sanitario mais próximo.

No caso de traumatismos oculares (puñazos, balonazos, rabuños, etc), as
principais manifestacións son:
● Dor.
● Hematoma arredor do ollo.
● Visión borrosa ou anubrada.
● Lagrimexo do ollo.
A actuación neste caso sería:
● Lavaremos suavemente o ollo con abundante auga.
● Aplicaranse compresas frías para evitar o edema e aliviar a dor.
● Taparemos o ollo con gasas e derivarémolo a un centro sanitario.
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6. ACTUACIÓN ANTE OBSTRUCIÓN DA VÍA AÉREA
(ATRAGOAMENTOS).
A obstrución da vía aérea impide o paso do aire aos pulmóns. Esta falta de
osíxeno desencadea co paso de moi pouco tempo a perda da consciencia e dá
lugar a unha situación moi comprometida e que pode provocar o falecemento da
vítima.
Nos centros escolares é habitual que as obstrucións sexan debidas á
presenza de corpos estraños nas vías respiratorias como pezas de xoguetes no
caso de alumnos de infantil, ou restos de comida, gomas, capuchóns ou obxectos
en xeral no resto de alumnado.
As obstrucións poden ser completas ou incompletas en función de que a
obstrución impida completamente o paso de aire aos pulmóns, ou simplemente o
dificulte.
A actuación no caso dunha obstrución da vía aérea ou atragoamento vai
encamiñada a extraer o obstáculo existente e liberar as vías respiratorias. As
medidas a adoptar serán:
●

●

No caso de obstrución incompleta, a persoa accidentada dun xeito axitado
intenta expulsar o obxecto por si mesmo mediante a tose. Neste caso a
nosa única misión será a de animalo a tusir (nunca dándolle golpiños nas
costas, xa que iso pode ocasionar que o obxecto penetre máis
internamente nas vías aéreas e conseguir a súa obstrución completa).
Normalmente coa propia tose adóitase expulsar o obxecto. Só se o
obxecto se ve e é doado de extraer, poderiamos proceder á súa extracción
manual. Nunca debemos realizar unha extracción ás cegas, xa que nese
caso, poderiamos empurrar o obxecto cara ao interior das vías.
No caso dunha obstrución completa, a persoa accidentada, non pode tusir,
falar nin respirar, aparecendo un xesto moi típico de levar a man á
garganta e mostrándose moi axitado. Neste caso debemos actuar moi
rápido xa que a vida do accidentado corre perigo, mediante o que se
coñece como manobra de Heimlich.
Nunha obstrución completa poden darse dúas situacións:

●

ACCIDENTADO CONSCIENTE:
● No caso de que o accidentado se atope consciente e de pé,
realizaremos os seguintes pasos:
● Colocarse detrás da vítima, inclinala cara a diante e dar varias
palmadas entre as escápulas; posteriormente rodealo pola
cintura cos brazos.
● Pechar unha man e colocar o coteno do polgar catro dedos
por enriba do embigo, para localizar a rexión epigástrica.
● Coller o puño coa outra man.
● Realizar unha forte presión cara a dentro e cara arriba en
dirección aos pulmóns.
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●

●

Afrouxar a presión, sen perder a posición no epigastrio.
Repetir a presión en ciclos de 6 a 8 veces alternando cos
golpes interescapulares.

ACCIDENTADO INCONSCIENTE:
● Se atopamos o accidentado no chan inconsciente, ou ben en metade
da actuación anterior perde o coñecemento e cae ao chan,
procederemos do seguinte xeito:
● Deitar a vítima boca arriba, coa cabeza cara a un lado e a
boca aberta.
● Colocarse a carranchapernas sobre as cadeiras da vítima.
● Colocar o talón dunha man por enriba do embigo e por
debaixo do esterno.
● Colocar a outra man sobre a primeira agarrándoa polo pulso.
● Realizar unha presión enérxica cara a dentro e cara arriba, en
dirección aos pulmóns, nun ciclo de 6 a 8 veces.
● Revisar a boca.
● Intentar realizar o boca a boca; se non entra o aire, repetir a
manobra.
● Esta manobra debe alternar con golpes interescapulares
poñendo de lado a vítima.
● Normalmente despois de conseguir expulsar o obxecto, pode
aparecer vómito, polo que poremos o accidentado en posición
lateral de seguridade.

Unha situación complexa preséntase no caso de persoas obesas e mulleres
embarazadas. Nestes casos substitúense as compresións abdominais por oito
compresións torácicas dous dedos por enriba do final do esterno. No caso dunha
persoa obesa as compresións abdominais son ineficaces ante a dificultade de
conseguir comprimir a boca do estómago (epigastrio); no caso das mulleres
embarazadas as compresións abdominais poderían danar o feto.
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7. ACTUACIÓN ANTE CONVULSIÓNS E ATAQUES
EPILÉPTICOS.
O sistema nervioso central constitúe o medio de comunicación e
coordinación entre todas as estruturas que compoñen o corpo humano. Ao deixar
de funcionar o cerebro normalmente a causa dunha lesión, enfermidade ou febre,
a actividade eléctrica do cerebro vólvese irregular. Pode causar a perda do
control do corpo ocasionando convulsións.
As convulsións son contraccións involuntarias e violentas dos músculos
que se suceden como consecuencia de descargas eléctricas anormais nas
neuronas cerebrais.











Hai múltiples causas que poden provocar as convulsións:
Febre alta (estados febrís e golpes de calor).
Intoxicacións agudas (alcohol, medicamentos, drogas como cocaína,
anfetaminas e drogas de deseño).
Infeccións do sistema nervioso central (meninxite, tétanos, toxoplasmose,
sífilis).
Síndrome de abstinencia (alcohol e tranquilizantes).
Traumatismos craniais (fracturas de cranio, contusións).
Edema cerebral (crise de hipertensión, eclampsia).
Trastornos metabólicos (hipoglicemia, coma hepática).
Falta de osíxeno a nivel cerebral (problemas respiratorios, intoxicación por
CO2).
Trastornos neurolóxicos (tumores, epilepsia, hemorraxias intracraniais).

As convulsións preséntanse cando o corpo dunha persoa se sacode de
xeito rápido e incontrolable. Nunha convulsión pode acontecer:
 Perda do coñecemento de xeito breve seguido dun período de confusión.
 Os ollos adoitan quedar en branco.
 A persoa afectada emite gruñidos ou ronquidos.
 A persoa afectada aperta os dentes (trismus).
 O corpo ponse ríxido e os brazos e pernas móvense de forma brusca e
irregular.
 Ás veces hai mordedela da lingua e saída de escuma pola boca.
 Ausencia temporal da respiración.
 Por falta de control de esfínteres, hai saída de ouriños e feces.
 Se a contracción é moi forte e duradeira pode haber fractura de ósos.
 Comezo e finalización brusca.
 Duración 1-3 minutos.
 Falta de provocación.
 Estado postcrítico: ao ceder a convulsión e recuperar lentamente a
conciencia, a persoa pódese queixar de dor de cabeza e/ou cansazo e pode
ser que non recorde nada do sucedido.
Un dos trastornos mais frecuentes que provoca convulsións é a epilepsia.
A epilepsia pode definirse como unha enfermidade crónica que se caracteriza
pola presenza de crises repetidas de orixe cerebral, que mostra uns signos moi
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variables, e que se desencadean por unha actividade eléctrica das células
neuronais, excesiva e hipersincrónica nalgunhas zonas do cerebro.
Que se debe facer durante a etapa activa dunha convulsión:
1.

Conservar a calma e tranquilizar os presentes. Impedir a
aglomeración de persoas arredor. As accións deben ser dirixidas por
unha soa persoa.

2. Se é posible, o paciente debe permanecer no lugar onde aconteceu
a convulsión ata que cese a súa fase activa.
3. En caso de que se produza a caída do paciente, e se se chega a
tempo, evitar lesións a consecuencia desta.
4. Retirar os obxectos ou mobles próximos cos que poida facerse
dano.
5.

Protexerlle a cabeza colocando algún obxecto brando debaixo
(abrigo, chaqueta...).

6. Desabotoar a camisa e afrouxar aquelas prendas que puidesen
causarlle opresión.
7. Sempre que sexa posible, colocarase o enfermo de lado, permitindo
que saia da boca a saliva e a mucosidade. Nesta posición tamén se
evita a aspiración dos vómitos que puidese presentar.
8. Débese vixiar o enfermo ata que finalice a crise, observando os
seus síntomas e o tempo de duración para informar posteriormente
o médico.
Que NON debe facerse durante a fase dunha convulsión:
1.

Nunca fai falta, e mesmo adoita ser moi perigoso, introducir
obxectos, (paletas, culleres,...) entre os dentes do enfermo para
evitar mordedelas na lingua ou meixelas.

2. Cando a convulsión empeza non é posible detela, polo que NON se
deben manipular os membros do afectado para impedir as
contraccións musculares que se están a producir.
3. Tampouco hai que levar o paciente dun lado a outro durante as
convulsións.
4. Se as convulsións se presentan con febre, non hai que somerxer o
enfermo en auga fría nin darlle fregas de alcohol.
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Que se debe facer na etapa postictal (despois da convulsión):
1.

Os síntomas postictales varían dun paciente a outro, pero
habitualmente son os mesmos nun paciente determinado. Moitos
pacientes recuperan a consciencia inmediatamente despois dunha
convulsión de breve duración aínda que poden mostrarse
somnolentos ou confusos durante algúns momentos. Outros, pola
contra, poden permanecer comatosos durante períodos variables de
tempo e logo, ao recuperar a consciencia, estar confundidos e
manifestar un comportamento inadecuado, realizando actos
irregulares de tipo psicomotor.

2. Algunhas persoas móstranse violentas despois da convulsión, sobre
todo se se quere limitar os seus movementos cando aínda está
confuso. Ha de saberse que o enfermo non adoita ser consciente dos
seus actos durante estes episodios e, polo tanto, as ordes e
instrucións que se lle dean xeralmente carecerán de valor.
3. Se o paciente ten perda de consciencia débese colocar deitado de
lado.
4. Se a perda de consciencia ou a letarxia se prolonga moito máis que
en ocasións anteriores, hai que consultar o médico.
5. Débese ofrecerlle axuda sen impoñerlla.
Que NON se debe facer na etapa postictal:
1. Non hai que intentar a estimulación do enfermo mediante beliscos,
picadas ou sacudidas para que esperte máis pronto, xa que todo é
ineficaz; el mesmo espertará só.
2. Non lle esixir que se erga.
3. Non dar auga nin medicinas.
Criterios de ALARMA ante unha crise epiléptica:
Xeralmente non hai que alarmarse se o enfermo ten unha crise convulsiva
recorrente similar ás anteriores. Só se debe ir a un centro de urxencias ou
chamar con apuro ao médico cando:
1. A convulsión dura moito tempo ou máis que en ocasións anteriores (de 34 minutos, polo que sempre se deben cronometrar).
2. O ataque é diferente a outros anteriores.
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3. O paciente presenta unha convulsión despois doutra sen recuperar a
consciencia. Isto recoñécese como ESTATUS EPILÉPTICO, e ha de
considerarse como unha URXENCIA MÉDICA.
4. A consecuencia da caída producíronse feridas ou golpes importantes.
5. Despois da convulsión non se restablece a respiración (iniciar primeiro a
respiración boca a boca).
Así pois, é moi importante que se teña coñecemento previo sobre as
características propias das convulsións de cada paciente, que lles serán
facilitadas polo médico e/ou a familia:
●
●
●

Tipo de crise que habitualmente sofre o paciente.
Duración media das crises habituais.
Características preictales (antes da convulsión) e postictales (despois da
convulsión).

Por todo iso, ha de observarse atentamente se o tipo, a duración
(cronometrala para non incorrer en erros) e as características acompañantes das
convulsións se alteran.
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8.- ACTUACIÓN ANTE TRAUMATISMOS.
Como consecuencia da aplicación dunha forza sobre o esqueleto, de forma
directa ou indirecta, pódese producir unha lesión no sistema osteoarticular ou no
muscular.
Un traumatismo nas extremidades poucas veces orixina unha situación de
risco vital, pero dependendo do seu primeiro tratamento, pode ocasionar
minusvalideces máis ou menos importantes.
CONTUSIÓNS:
As contusións son lesións orixinadas pola acción violenta de instrumentos,
que chocan directamente sobre o organismo, orixinando diversas alteracións,
pero sen producir rotura da pel.
No caso dunha contusión débense realizar as seguintes accións:
●
●
●

Aplicación de compresas frías na zona afectada.
Inmobilización e repouso (elevación do membro).
Aplicación dunha vendaxe para manter fixa a compresa fría.
ESCORDADURAS:

Unha escordadura consiste na separación momentánea das superficies
articulares, feito que produce un estiramento dos ligamentos (ás veces ruptura)
xeralmente despois de efectuar un movemento forzado (torcedura) da
articulación.
Síntomas:
 Dor localizada no punto da lesión.
 Inflamación da zona.
 Impotencia funcional máis ou menos manifesta segundo
importancia da lesión (dificultade para seguir realizando
movemento da articulación).

a
o

Actuacións:
 Aplicar frío local.
 Levantar a extremidade afectada e mantela en repouso, sempre que
sexa posible.
 Inmobilizar a articulación afectada para non agravar o seu estado.
 Non aplicar pomadas nin analxésicos, xa que poderían enmascarar
os síntomas.
 Dirixirse a un centro sanitario.
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LUXACIÓNS
A diferencia da escordadura, unha luxación é a separación persistente das
superficies articulares. Significa que a articulación quedou desmontada. A causa
pode ser tanto unha caída ou impacto (mecanismo directo) como un estiramento
forzado (mecanismo indirecto).
Síntomas
 Dor intensa como consecuencia da tensión mantida que sofren os
ligamentos e as fibras musculares.
 Inflamación da articulación.
 Deformidade da articulación ao comparala coa outra parte do corpo.
 Impotencia funcional total, porque a articulación perdeu a súa
función.
Actuacións:
 Aplicar frío local.
 Inmobilizar, tal como está, a articulación luxada, e polo tanto, a
extremidade.
 Asegurar o traslado a un centro sanitario.
FRACTURAS
Unha fractura é a perda de continuidade dun óso. As fracturas poden ser
pechadas (o óso rompe, pero a pel que recobre a extremidade queda intacta) ou
abertas (a pel que recobre a extremidade tamén rompe, producindo unha ferida
próxima ao punto de fractura).
Síntomas
 Dor intensa que aumenta coa mobilización da extremidade.
 Inflamación que comeza no punto de fractura e se estende ao
transcorrer o tempo.
 Deformidade da extremidade (acurtamento), que estará en relación
co desprazamento dos fragmentos do óso roto.
 Impotencia funcional, aínda que este síntoma é variable: unha
fractura pode ocasionar unha grande impotencia funcional (fémur,
úmero) e outra pode non limitar esta función (escafoides, peroné).
 Arrubiamento da zona como consecuencia do hematoma e da
inflamación ou edema.
Actuacións:
● Ante a sospeita de fractura nunha extremidade debemos limitarnos
a conseguir o traslado a un centro sanitario, procurando, mentres
tanto, calmar a dor mediante a inmobilización do membro.
● Falar coa vítima. Contaranos como foi o accidente. Non sempre
poderemos determinar se hai fractura, pero, en prevención,
actuaremos coma se a houbese.
● Non mover o ferido de onde está a non ser que exista algún risco
para el ou a persoa que presta a atención.
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●
●

●
●

●
●

●
●

Descubrir a roupa da zona para facer un exame visual completo da
extremidade.
Facer unha palpación da extremidade, sen mover, iniciándoa na
zona máis próxima ao corpo e seguindo ata chegar ao final da
extremidade, para localizar puntos dolorosos e crepitacións.
Retirar obxectos como aneis e reloxos, porque coa inflamación
dificultarán a circulación sanguínea.
Comprobar a existencia de pulso (radial, pedio) na parte máis
afastada da extremidade lesionada. A súa ausencia agravará o
prognóstico.
Aplicar frío local, protexendo a pel (xeo envolvido nunha toalla).
Inmobilizar dende o punto de fractura e unha articulación por enriba
e outra por debaixo da extremidade, sen reducila (sen volver os
ósos ao seu sitio).
Conseguir o traslado a un centro sanitario, evitando movementos
bruscos, para así evitar o shock.
Se se trata dunha fractura aberta, cubrir a ferida con gasas estériles
e húmidas, e nunca reintroducir o óso, para que non penetre na
ferida a sucidade do exterior, pois iso dificultaría a limpeza médica
posterior á vez que facilitaría a infección.
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9.- ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIÓNS.
Un veleno ou tóxico é aquela substancia que ao penetrar no organismo ten
a capacidade de producir efectos adversos. Os tóxicos penetran a través de vía
dixestiva, respiratoria, vía parenteral, vía cutánea e mucosa.
A actuación fronte a intoxicacións vai depender do tipo de tóxico e da súa
vía de entrada.
A actuación no caso dunha intoxicación vai encamiñada a que a persoa
intoxicada estea a menor cantidade de tempo posible exposta ao tóxico (ou que
absorba a menor cantidade posible del) e o seu traslado ao hospital. As medidas
a adoptar serán:
●

O primeiro que hai que facer en caso de intoxicación é protexernos e
protexer a persoa intoxicada. Por exemplo se nos atopamos fronte a unha
intoxicación por gas, podemos poñer en perigo a nosa propia vida.

●

Facer unha exploración da vítima para saber en que estado se atopa.

●

Identificar o tóxico; para iso realizaremos unha exploración do contexto
onde se produciu, recollendo restos se é posible.

●

Hai cinco preguntas clave que sempre habemos de ter presentes cando
exploremos o contexto da intoxicación:
● ¿Que tomou a persoa accidentada?
● ¿Que cantidade diso tomou?
● ¿Cando o tomou?
● ¿Tomou algo máis?
● ¿Vomitou?

●

Evitar o contacto ou a absorción do tóxico. Isto dependerá da vía de
absorción:
●

Cando é por contacto, caso de produtos químicos que caian sobre a
pel, etc.:
● Retiraremos as roupas que estiveron en contacto.
● Retiraremos reloxos, pulseira, aneis.
● Realizaremos un lavado con abundante auga durante 15
minutos. O dobre se é nun ollo
● Se o tóxico é sosa cáustica, non lavar con auga (reacciona
queimando mais), eliminar cun trapo seco.

●

Cando é por inhalación, caso de gases:
● Retirar a vítima do ambiente tóxico e deixarlle respirar
durante 5 ou 10 minutos aire non viciado.
● Manter a respiración e a circulación procedendo á reanimación
se é necesario.
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●

Proporcionar asistencia sanitaria o antes posible.

●

Cando é por inxestión:
● Realizar avaliación do intoxicado.
● Un dos mellores métodos é provocar o vómito (salvo NO
CASO DE SUBSTANCIAS CÁUSTICAS E QUÍMICAS).
● No caso de intoxicación por medicamentos ou intoxicación
etílica, o vómito débese provocar antes das catro horas
posteriores en caso de medicamentos, dous no caso de
alcohol. Pasado ese tempo o tóxico foi absorbido polo
organismo.
● Non dar líquidos xa que axudan a estimular a dixestión e polo
tanto a absorción do tóxico.
● No caso de tóxicos cáusticos onde está contraindicado
provocar o vómito, o mellor método é a dilución do tóxico
(sempre que a vítima estea consciente, non teña convulsións
e poida inxerir). A dilución farémola con auga albuminosa
(seis claras de ovo mesturadas cun litro de auga) ou, se non
podemos dispoñer de claras, con auga soa. Daremos
pequenas cantidades á vítima continuamente para evitar que
se produza o vómito, ata chegar ao centro sanitario. En caso
de náuseas, non lle daremos máis.
● Non
hai que dar substancias neutralizantes xa que
desencadean reaccións químicas que producen queimaduras.
● Proporcionar asistencia sanitaria o antes posible.

●

Cando é por vía parenteral, caso picaduras de animais, inxección de
substancias en vea, o tóxico penetra mais rapidamente no torrente
sanguíneo, polo que non poderá facerse nada por diminuír a
absorción do tóxico. Neste caso só queda controlar as constantes
vitais e avisar ao teléfono de emerxencias 112.

É interesante sempre ter o número do Instituto Nacional de Toxicoloxía xa
que desde el, poden darnos pautas máis concretas que as descritas neste
manual.

TELÉFONO
do Instituto Nacional de Toxicoloxía:

915620420
INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE ALCOHOL
O alcohol é a droga que máis mortes ocasiona cada ano. Ademais, o
alcohol é o responsable de entre un 30% e un 50% dos accidentes mortais de
tráfico. Por último, o alcohol constitúe a primeira causa de mortalidade dos
mozos entre os dezasete e os vinte e catro anos.
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A intoxicación aguda por inxesta de alcohol coñécese popularmente como
borracheira.
Síntomas:
● Euforia (desinhibición producida polo seu efecto depresor sobre o
SNC, que fai que diminúa o grao de consciencia e de autocontrol).
● Cambios bruscos de humor.
● Dificultade de concentración, coordinación e pronunciación.
● Axitación e trastornos do equilibrio.
● Confusión.
● Descoordinación psicomotriz (dificultade para realizar movementos
con precisión).
● Alteracións da marcha (incapacidade de andar en liña recta).
Actuacións:
● Os efectos inicialmente desinhibidores do alcohol fan que a persoa
teña moito menos percepción do risco, cousa que, xunto coa
diminución dos reflexos e a descoordinación psicomotriz, pode dar
lugar a accidentes de todo tipo. Se asociamos o consumo de alcohol
con drogas estimulantes pódense xerar condutas violentas en
persoas predispostas a iso.
● Na táboa seguinte obsérvase a evolución dos síntomas que produce
o consumo de alcohol, segundo os índices de alcoholemia.
Alcoholemia
Efectos
Exemplos para:
(gramos de alcohol
- Home de 88 kg
por litro de
- Muller de 55 kg
sangue)
0,15

· Diminución de
reflexos

0,20

· Dificultade para
· Home: 1 consumición en xaxún ou 2
manter a condución
consumicións comendo
rectilínea
· Muller: 1 ou 2 consumicións en xaxún
· Falsa apreciación das
distancias

0,30

· Subestimación da
velocidade
· Trastorno dos
movementos

0,50

· Euforia
· Home: 3 consumicións comendo
· Diminución da
· Muller: 2 consumicións comendo
percepción do risco
· Incremento do tempo
de reacción

0,80

· Trastornos de
conduta

· Home: 4 consumicións en xaxún
· Muller: 2 consumicións en xaxún ou 3
comendo

1,20

· Forte fatiga e perda
de visión

· Home: 4 consumicións en xaxún
· Muller: 2 consumicións en xaxún ou 3
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comendo
1,50

· Embriaguez notoria

3

· Preséntase un estado de apatía que se converte en coma a
partir de 4 ou 5 gramos por litro de sangue.

5,5

· Morte por afectación do sistema nervioso central (cerebro).
●

●

●

· Home: 7 consumicións en xaxún
· Muller: 4 consumicións en xaxún ou 5
comendo

A actuación dun socorrista ante a intoxicación aguda por alcohol
debe orientarse a proporcionar o intoxicado un espazo físico seguro
e libre de perigos, e a controlarlle as constantes vitais.
Hase de ter en conta que ante un grao de alcoholemia de 0,8 g/l,
por exemplo, hai que esperar 6 horas para conducir un vehículo,
tempo que dependerá de se o intoxicado estaba en xaxún, do seu
peso corporal e do sexo.
É falso que:
● Un café reduce os efectos do alcohol.
● Unha ducha mellora os reflexos.
● Beber auga diminúe os efectos do alcohol.
● Emitir grande cantidade de ouriños elimina o alcohol.
● O vómito elimina o alcohol do sangue.
● Pódese beber máis alcohol se se come moito.

Sobredose por inxesta de alcohol
Se a alcoholemia pasa de 3 g/l, a persoa entra en coma e pode morrer por
colapso e parada respiratoria.
Actuacións:
● Conseguir axuda médica e o traslado urxente ao hospital.
● Se a vítima está consciente:
● Falar coa persoa para evitar que durma.
● Controlar as constantes vitais. É moi importante estar atento
ao grao de consciencia e á respiración, porque son os dous
parámetros que primeiro se alteran.
● Proporcionar á persoa intoxicada un espazo físico seguro e
libre de perigos.
● Pódese provocar o vómito se non pasaron máis de dúas horas
da inxesta. Isto non elimina o alcohol xa absorbido.
● Se a persoa afectada está inconsciente pero mantén as constantes
vitais, poñela en posición lateral de seguridade e estimulala
dolorosamente.
● Se está inconsciente e non mantén as constantes vitais, realizar o
soporte vital básico. Investigaremos que tipos e cantidade de drogas
tomou interrogando as persoas que o rodean ou mirando no ámbito
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(Fonte da información de Intoxicación por consumo de alcohol: CRUZ VERMELLA
ESPAÑOLA)

INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE DROGAS
A Organización Mundial da Saúde define unha droga como unha
"substancia natural ou química que, introducida no organismo por calquera vía
-respiratoria, dixestiva, intramuscular, endovenosa-, chega ao sangue e é capaz
de actuar sobre o sistema nervioso central (cerebro) e provocar alteracións
físicas e/ou psicolóxicas capaces de producir modificacións no comportamento
das persoas".
A persoa que habitualmente consume unha ou máis substancias rematará
con alteracións ou problemas a curto e a longo prazo. As urxencias derivadas
deste consumo que poidan requirir a intervención dun socorrista responden a
tres tipos de situacións:
 As intoxicacións agudas: as funcións vitais básicas do individuo non se ven
afectadas, porque o seu organismo puido asimilar a cantidade de
substancia inxerida ou ben porque ten tolerancia a esa substancia.
 As sobredoses: o organismo da persoa que inxire a droga non pode
asimilala. As súas funcións vitais (respiración e pulso) quedan seriamente
afectadas e a súa vida corre grave perigo.
 A síndrome de abstinencia: aquelas situacións derivadas da suspensión
brusca do consumo dunha droga.
De todas as clasificacións posibles das substancias consideradas drogas, a
que resulta máis útil é a que as diferencia segundo a súa acción no sistema
nervioso central (SNC).
● As substancias depresoras do sistema nervioso central son aquelas que
ralentizan todos os seus procesos. Entre estas substancias atopamos:
heroína, morfina e derivados do opio.
● As substancias estimulantes aceleran a actividade do sistema nervioso
central. Entres estas substancias atopamos: nicotina, cafeína, cocaína,
anfetaminas.
● As substancias alucinóxenas alteran a actividade do sistema nervioso
central. Entre estas substancias atopamos: hachix, marihuana, LSD,
mescalina.

Intoxicación por substancias depresoras.
Síntomas
● Respiración lenta (depresión respiratoria).
● Diminución das percepcións sensoriais.
● Confusión.
● É difícil comprender o que di a persoa afectada.
● Descoordinación psicomotriz.
● Febre.
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●

Miose puntiforme; se abrimos os ollos da vítima, veremos que o
tamaño das meniñas é máis pequeno do normal, parecen alongadas
e son pouco reactivas á luz (se as iluminamos cunha lanterna, non
alteran o seu tamaño).

Actuacións:
● Se a persoa está consciente:
● Falarlle para evitar que durma.
● Controlar as constantes vitais, tanto o nivel de consciencia
como a respiración, porque son os dous parámetros que
primeiro se alteran.
● Proporcionar ao intoxicado un espazo seguro e libre de
perigos.
●

No caso de que teña alucinacións por consumo de disolventes
volátiles:
● Protexernos do risco potencial de violencia.
● Demostrar calma. Falar en voz baixa.
● Actuar tendo presente que é unha persoa que delira.
● Non lle dar a razón nin participar no seu pensamento
delirante, o que favorece o seu contacto coa realidade.
● Formular dúbidas sobre o seu pensamento delirante.

No caso de sobredose os síntomas son:
 Cianose: é a coloración azulada ou morada da pel.
 Meniñas contraídas que non reaccionan ante a luz.
 Coma: a persoa estará inconsciente e non responderá a ningún
estímulo verbal ou doloroso.
Actuacións:
Se a persoa está consciente:
● Conseguir axuda médica e o traslado ao hospital o antes posible.
● Coidar as constantes vitais da persoa.
● Se está inconsciente pero mantén as constantes vitais, porémola en
posición lateral de seguridade e estimularémola dolorosamente. Con isto
conseguiremos aumentar a frecuencia respiratoria e poderemos evitar o
paro.
● Se a persoa enferma está inconsciente e non mantén as constantes vitais
realizaremos o soporte vital básico (S.V.B.).
●

Intoxicación por substancias estimulantes.
Síntomas:
● Dilatación das pupilas.
● Sequidade de boca.
● Irritabilidade, axitación agresividade.
● Tremor de mans.
● Febre, suor.

IES María Soliño Plano de Autoprotección

160

Convulsións.
O consumo de estimulantes, nalgúns casos pode provocar un golpe
de calor.
● Pódense dar crises de pánico
Estes síntomas desaparecen cando a persoa se tranquiliza ou pasan os
efectos da intoxicación.
●
●

Actuacións:
● Actuar sen présa e con tranquilidade.
● Expresar empatía (comprensión).
● Tocar a persoa con suavidade.
● Tranquilizala verbalmente, asegurándolle que a ansiedade intensa
se pode controlar.
● Non a deixar soa.
● Escoitala con atención e falar con ela, de adulto a adulto, non de
forma paternal.
● Tranquilizala dicíndolle que estamos alí para axudala.
No caso de alucinacións actuaremos da seguinte maneira:
● Iluminar o cuarto.
● Proporcionar un ambiente físico seguro e libre de perigos.
● Protexernos do risco de violencia e protexelo da súa agresividade.
● Se ten convulsións, actuar consecuentemente
No caso de sobredose os síntomas son:
 Taquicardia
 Hipertonía muscular
 Convulsións
 Parada cardiorrespiratoria
Actuacións:
● Conseguir axuda médica e o traslado da persoa afectada ao hospital
o antes posible.
● Coidar as súas constantes vitais.
● Se está inconsciente pero mantén as constantes vitais, porémola en
posición lateral de seguridade.
● Se está inconsciente e non mantén as constantes vitais,
realizaremos o soporte vital básico.

Intoxicación por substancias alucinóxenas
Son substancias capaces de provocar trastornos da percepción e dos
sentidos e que afectan ás emocións e ao pensamento. Poden producir
alucinacións.
Os
síntomas
principais
son
as
alteracións
da
percepción,
fundamentalmente alucinacións visuais e auditivas (a persoa ve e sente cousas
que non existen na realidade).
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As principais dificultades derivadas do consumo prodúcense cando a
persoa ten alucinacións terroríficas chamadas popularmente mala viaxe, que
poden derivar en accesos de pánico ou agresividade cara aos outros ou cara a un
mesmo. En casos extremos pódense dar intentos de suicidios ou accidentes,
como que a persoa pense que pode voar e se tire pola ventá.
Actuacións:
● Controlar os signos vitais do paciente.
● Proporcionarlle un espazo físico seguro e libre de perigos.
● Se a persoa delira, tomar as medidas antes indicadas.
● Se ten alucinacións, iluminar o cuarto para non favorecer as visións
de insectos, serpes e outros animais moi desagradables.
● Evitar que a persoa se faga dano; cren que os animais os atacan e
lesiónanse para evitalo.
● Se a persoa ten unha crise de pánico, tomar as medidas antes
indicadas.
● Cando creamos que existe un risco de suicidio polos efectos da
intoxicación, todos os esforzos han de ir encamiñados a que a
persoa non se faga dano eliminando do seu ámbito os obxectos
perigosos: cintos, cristais, lentes, etc. É bo recordar que mentres o
individuo está baixo os efectos do tóxico, calquera intento de razoar
é inútil.
(Fonte da información de Intoxicación por consumo de drogas: CRUZ VERMELLA
ESPAÑOLA)
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10. ACTUACIÓN ANTE ELECTROCUCIÓNS.
O corpo humano é condutor de electricidade, polo tanto débese evitar o
contacto coa corrente eléctrica. O perigo é maior cando se ten a pel mollada,
debido a que a auga tamén é condutora de electricidade.
A gravidade das lesións que a electricidade provoca, depende en gran
parte, da intensidade desta, así como da parte do corpo que percorra e do tempo
que tarde en percorrelo.
A gravidade das lesións tamén van depender da forma en que a persoa
home entre en contacto coa electricidade. As persoas poden entrar en contacto
coa electricidade de dúas formas: DIRECTA ou INDIRECTA.
● CONTACTO DIRECTO: Prodúcese cando a persoa home toca directamente
os elementos da instalación eléctrica.
● CONTACTO INDIRECTO: Cando a persoa entra en contacto con partes
metálicas que por defecto ou fallo do sistema de illamento expóñense
accidentalmente á corrente (derivacións).
As principais lesións producidas nun accidente eléctrico son morte por
fibrilación ventricular, morte por asfixia, queimaduras internas e extremas,
embolias, espasmos musculares, lesións oftalmolóxicas, etc.

¿Que debe facerse?
●

Apartar rapidamente a vítima do contacto coa electricidade. Para iso é
necesario desconectar antes a corrente eléctrica xa que se non a persoa
que o intentase quedaría tamén electrocutada ao tocar á vítima.

●

Se non se pode desconectar a corrente eléctrica hai que intentar apartar a
vítima do contacto coa electricidade mediante obxectos illantes, como
paus ou cordas.

●

Se a vítima non respira é preciso aplicar técnicas de reanimación, como
masaxe cardíaca e respiración artificial.

●

É conveniente colocar sobre as queimaduras un apósito estéril, ou unha
embalaxe limpa, e trasladar rapidamente o ferido ao hospital.

●

É preciso manter unha estreita vixilancia sobre a vítima, aínda que non
presente trastornos inmediatos, xa que estes poden aparecer máis tarde.
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