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1

Introducción
A presente guía é un dos documento do sistema de xestión de calidade dos Centros Integrados de
Formación Profesional de Galicia. Está elaborada segundo o modelo MD.71.ACP.01, dentro do
procedemento PR.71.ACP acollemento do persoal.
Os seus obxectivos fundamentais son, proporcionar ao profesorado de nova incorporación toda a
información que pode resultar de interese e axudar á unha rápida e fácil integración no CIFP,
ademais de permitirnos darlle a benvida e desexar que a estancia entre nos resulte agradable e
frutífera.
Este curso académico 2020-2021 estará marcado pola pandemia de nivel mundial do COVID-19,
polo que invitamos a todo o profesorado do centro a consultar periodicamente a información que se
publicará na seguinte ligazón da páxina web:
https://www.politecnicodesantiago.es/present_covid19
Un afectuoso saúdo

Setembro 2020
O director

José Manuel Leis Blanco
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Información xeral do CIFP
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Réxime ordinario na modalidade presencial:
Formación profesional básica
CBMAM Carpintaría e moble 18 prazas
Grao medio
CMMAM01Carpintaría e moble 22 prazas (Mañá)
CMTMV01 Carrozaría 22 prazas (Mañá)
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 22 prazas (Mañá)
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 22 prazas (Tarde)
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 22 prazas (Mañá)
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 22 prazas (Tarde)
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 22 prazas (Mañá)
CMQUI02 Operacións de laboratorio 22 prazas (Mañá)
CMFME02 Soldadura e caldeiraría 22 prazas (Mañá)
Grao superior
CSELE03 Automatización e robótica industrial 22 prazas (Mañá)
CSTMV01 Automoción 22 prazas (Mañá)
CSFME02 Construcións metálicas 22 prazas (Mañá)
CSMAM01 Deseño e amoblamento 22 prazas (Mañá)
CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade 22 prazas (Mañá)
CSELE04 Mantemento electrónico 22 prazas (Mañá)
CSSEA04 Química e saúde ambiental 22 prazas (Tarde)
CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos 22 prazas (Mañá)
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 22 prazas (Mañá)
Cursos de Especialización
SELE51 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Grao medio
ZMMAM01 Carpintaría e moble (Tarde)
MP0542 Control de almacén 53 horas 22 prazas
MP0548 Formación e orientación laboral 107 horas 22 prazas
MP0538 Materiais en carpintaría e moble 133 horas 22 prazas
MP0540 Operacións básicas de carpintaría 240 horas 22 prazas
MP0541 Operacións básicas de moblaxe 240 horas 22 prazas
MP0539 Solucións construtivas 187 horas 22 prazas
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ZMFME02 Soldadura e caldeiraría (Tarde)
MP0097 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas 22 prazas
MP0006 Metroloxía e ensaios 123 horas 22 prazas
MP0093 Soldadura en atmosfera natural 347 horas 22 prazas
Grao superior
ZSTMV01 Automoción (Tarde)
MP0296 Estruturas do vehículo 123 horas 22 prazas
MP0292 Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe 209 horas 22 prazas
MP0295 Tratamento e recubrimento de superficies 192 horas 22 prazas
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade (Tarde)
MP0067 Análise instrumental 226 horas 22 prazas
MP0066 Análises químicas 320 horas 22 prazas
MP0072 Calidade e seguridade no laboratorio 123 horas 22 prazas
MP0075 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas 22 prazas
MP0071 Ensaios biotecnolóxicos 105 horas 22 prazas
MP0069 Ensaios fisicoquímicos 160 horas 22 prazas
MP0068 Ensaios físicos 123 horas 22 prazas
MP0070 Ensaios microbiolóxicos 160 horas 22 prazas
MP0074 Formación e orientación laboral 107 horas 22 prazas
MP0065 Mostraxe e preparación da mostra 213 horas 22 prazas
Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
Grao medio
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
MP0232 Automatismos industriais 213 horas 50 prazas
MP0233 Electrónica 107 horas 50 prazas
MP0234 Electrotecnia 213 horas 50 prazas
MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas 50 prazas
MP0241 Formación e orientación laboral 107 horas 50 prazas
MP0237 Infraestru. comúns de telecomunica. en vivendas e edificios 123 horas 50 prazas
MP0236 Instalacións de distribución 155 horas 50 prazas
MP0238 Instalacións domóticas 123 horas 50 prazas
MP0235 Instalacións eléctricas interiores 320 horas 50 prazas
MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas 53 horas 50 prazas
MP0240 Máquinas eléctricas 123 horas 50 prazas
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Grao superior
ZSMAM01 Deseño e amoblamento Nota: Módulos de 2º ano, para o vindeiro curso ofertaranse os de 1º ano así alternativamente.
MP0987 Automatización en carpintaría e moble 187 horas 50 prazas
MP0983 Fabricación en carpintaría e moble 213 horas 50 prazas
MP0992 Formación e orientación laboral 107 horas 50 prazas
MP0982 Procesos en industrias de carpintaría e moble 133 horas 50 prazas
MP0984 Representación en carpintaría e moblaxe 213 horas 50 prazas
MP0990 Xestión da produción en carpintaría e moble 107 horas 50 prazas
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunic. 107 horas 50 prazas
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 240 horas 50 prazas
MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas 50 prazas
MP0559 Formación e orientación laboral 107 horas 50 prazas
MP0555 Redes telemáticas 105 horas 50 prazas
MP0554 Sistemas de produción audiovisual 174 horas 50 prazas
MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 105 horas 50 prazas
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 133 horas 50 prazas
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais 213 horas 50 prazas
MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 123 horas 50 prazas
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións 160 horas 50 prazas
MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións 70 horas 50 prazas

Réxime para formación profesional dual:
CSIMA03 Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa: Financiera Maderera S.A. e FORESA Industrias Químicas del noroeste S.A. (1º ano)
MP0935 Sistemas mecánicos 187 horas
MP0936 Sistemas hidráulicos e pneumáticos 105 horas
MP0937 Sistemas eléctricos e electrónicos 213 horas
MP0940 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos 133 horas
ZMTMV01 Carrozaría coa colaboración das empresas: Autogándara, Automóviles Pérez Rumbao, Bonaval Premium, Yáñez, S.L.(2º ano)
MP0256 Elementos fixos 267 horas
MP0258 Elementos estruturais do vehículo 193 horas
MP0259 Embelecemento de superficies 212 horas
MP0262 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas
ZSTMV01 Automoción coa colaboración das empresas: Alvaro Hermida, Autogándara, Automóviles Bango, Autos Patiño Noia, Bonaval Premium, Pérez
Rumbao Car, Varela Motor, Yáñez, S.L. (2º ano)
MP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares 267 horas
MP0295 Tratamento e recubrimento de superficies 192 horas
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ZSFME02 Construcións metálicas coa colaboración da empresa Aluminios Cortizo, S.A.U. (2º ano)
MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica 160 horas
MP0163 Programación da produción 140 horas
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental 105 horas
MP0247 Definición de procesos de construcións metálicas 140 horas
MP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas 192 horas
MP0252 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas
ZMENA01 Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración da empresa Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. (2º ano)
MP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga 175 horas
MP1559 Implantación en redes de auga 107 horas
MP1561 Instalacións eléctricas en redes de auga 133 horas
MP1564 Calidade da auga 107 horas
MP1566 Mantemento de equipamentos e instalacións 107 horas
MP1568 Mantemento de redes 70 horas
MP1569 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U. (2º ano)
MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións 187 horas
MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas 105 horas
MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 122 horas
MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas 140 horas
MP0524 Configuración de instalacións eléctricas 140 horas
MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas
MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas 70 horas
ZSTMV01 Automoción coa colaboración de Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas (3º ano)
MP0296 Estruturas do vehículo 123 horas
MP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos 133 horas
MP0300 Empresa e iniciativa emprendedora 53 horas
MP0309 Técnicas de comunicación e de relacións 53 horas

INVESTIMENTO DO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
O Fondo Social Europeo é un dos fondos estruturais creados pola Unión Europea para promover o desenvolvemento harmonioso
do conxunto da Comunidade e reforzar a súa cohesión económica e social. En 1986 España incorpórase á Unión Europea. Desde entón
Galicia vén sendo unha das comunidades autónomas máis receptoras das axudas do Fondo Social Europeo.
Unhas axudas cuxos beneficiarios últimos son as persoas. Emprendedores novos, persoas desempregadas, con dificultades
especiais, en situación de minorías ou discriminadas foron e seguen sendo a maior preocupación do Fondo Social Europeo. A eles é a
quen van dirixidas as axudas. Porque o Fondo Social Europeo é o instrumento financeiro da Unión Europea creado para apoiar e reforzar
as políticas de emprego dos Estados pertencentes á Europa comunitaria.
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ENSINANZAS NESTE CENTRO COFINANCIADAS COS FSE
Ciclos formativos de nivel medio
CMMAM01Carpintaría e moble
CMTMV01 Carrozaría
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóviles (Mañá e tarde)
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións (Mañá e tarde)
CCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CM18002 Operacións de laboratorio
CMFME02 Soldadura e caldeiraría
Formación profesional básica
CBMAM01 Carpintaría e moble
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CALENDARIO ESCOLAR
O calendario escolar está recollido na: Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario
escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Un resumo do mesmo é o que se recolle no seguinte cadro:

CALENDARIO DE AVALIACIÓNS CURSO 2020-2021
CICLOS FORMATIVOS
Ciclos de 1º ano
 1ª Avaliación (Dende o 16 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 21, entrega de notas 22 de
decembro (67 días).

 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 23 de marzo), avaliación día 22, entrega de notas 23 de marzo
(52 días).

 3ª Avaliación (Dende o 6 de abril ata 8 de xuño), avaliación día 7, entrega de notas 8 de xuño (43 días).
 Recuperación (Dende o 09 ó 22 de xuño) (10 días).
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Ciclos de 2º ano
 Período da FCT de setembro: inicio antes do 8 de setembro.
 1ª Avaliación (Dende o 17 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 18, entrega de notas 22 de
decembro (66 días).

 Período da FCT de xaneiro: Inicio 8 de xaneiro.
 2ª Avaliación (dende o 8 de xaneiro ata 23 de marzo), avaliación día 18, entrega de notas 23 de marzo
(52 días).

 Período da FCT de marzo: Inicio 6 de abril ou antes.
 Recuperación (dende o 6 de abril ata o 22 de xuño) (53 días).

Avaliacións finais
 Avaliación final: 23 de xuño ciclos de 2º ano, entrega de notas 24 de xuño. Reclamacións 25 e 28 de
xuño.

 Avaliación final: 24 de xuño ciclos de 1º ano e modulares, entrega de notas 25 de xuño. Reclamacións
28 e 29 de xuño.

FP BÁSICA
FP BÁSICA DE 1º ANO
 1ª Avaliación (Dende o 19 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 22 de
decembro. (67 días).

 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 23 de marzo), avaliación día 22, entrega de notas 23 marzo.
(52 días).

 3ª Avaliación (Dende o 6 de abril a 22 de xuño), avaliación 18 de xuño. (53 días).
 Avaliación final: 23 de xuño, entrega de notas 24 de xuño. Reclamacións 25 e 28 de xuño.
 Avaliación extraordinaria: setembro 2021 (día 1 e 2 exames), avaliación 3 de setembro, entrega de
notas día 6.

FP BÁSICA DE 2º ANO
 1ª Avaliación (Dende o 16 de setembro ata 22 de decembro), avaliación día 19, entrega de notas 22 de
decembro. (67 días).

 2ª Avaliación (Dende o 8 de xaneiro ata 16 de abril), avaliación día 15, entrega de notas 16 de abril. (61
días).

 Recuperación (Dende o 19 de abril ata o 22 de xuño). 43 días
 Avaliación Final 23 de xuño, entrega de notas 24 de xuño.
 FCT xuño, inicio o 20 de abril.(44 días).
 Avaliación extraordinaria setembro 2021, inicio antes do 07 de setembro. 2º ano.
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Practicum master en secundaria
O CIFP Politécnico de Santiago, é centro colaborador acreditado para o desenvolvemento de
prácticas do máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación
profesional e ensinanzas de idiomas, das tres universidades galegas e da UNED.

Programas europeos
O departamento de calidade e innovación, a través da coordinación de programas internacionais,
promoverá a participación do centro en aqueles programas que resulten de interese, intercambio de
profesorado, intercambio de alumnado, posibilidade de realizar a FCT en outros países, etc.,.
Este centro conta coa Carta Erasmus

Biblioteca
O centro dispón dunha biblioteca cuns fondos importantes, tanto dende o punto de vista xeral como
técnico, estes fondos amplíanse cada curso seguindo as propostas dos distintos departamentos.
A biblioteca dispón de acceso á rede a través de wi-fi para o profesorado.

Cafetería
O centro dispón dunha ampla cafetería, en réxime de concesión externa.

Eduemprende
É un proxecto innovador que pretende converter en realidade as
ideas innovadoras e empresariais do alumnado de formación
profesional.
Consta de seis programas:

Este programa que se desenvolve no marco do Plan eduemprende vai dirixido a fomentar, motivar,
e sensibilizar ao alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria no espírito
emprendedor.

Xorde en resposta á importancia da cultura emprendedora no desenvolvemento persoal e
profesional da xente nova para a mellora da competitividade e da empregabilidade, así como para a
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sensibilización da comunidade educativa cara a favorecer a introdución do espírito emprendendor
no noso sistema educativo.

Concurso que pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das
ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade
Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Formación práctica e específica sobre como concretar e materializar un posible modelo de negocio,
idea ou proxecto de empresa.

FP Emprende ten como obxectivo facilitar ao alumnado galego espazos e asesoramento axeitados
para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos empresariais viables, en centros educativos
que conforman a Rede galega de viveiros de empresa en centros educativos.

Constitución dun negocio virtual no que a dirección e a xestión a leva a cabo o alumnado dos
ciclos, que reproducen na aula a simulación das situacións reais do ámbito financeiro,
administrativo, laboral, comercial,... dunha empresa.
Neste CIFP Politécnico de Santiago, participamos activamente en todos os programas agás o
Simula e contamos cun dos viveiros integrados na rede galega de viveiros de empresa dos centros
educativos.

Que ofrece un viveiro de empresas? Instalacións:
Locais adecuados para o desenvolvemento de actividades dos emprendedores.
Mobiliario básico.
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Servizos:
•

Formación e asesoramento integral cubrindo todas as fases e aspectos relativos
ao proxecto empresarial.

• Servizos asociados ás infraestructuras (seguridade, limpeza, luz, etc.).
•

Servizos auxiliares da actividade empresarial como conexión a internet.

Requisitos de acceso
Estar matriculado no derradeiro curso dun ciclo formativo ou telo rematado nos dous
últimos anos.
Ter un proxecto empresarial a desenvolver na Comunidade Autónoma de Galicia.
Presentar un Plan de Empresa que garanta a viabilidade do proxecto.
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3

Organigrama do CIFP
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4

Política de calidade
Presentámosche a nosa política de calidade e convidámoste a participar coa túa opinión a través da
caixa de suxestións. Contribuirás deste xeito á mellora do noso sistema de xestión da calidade.
Os Centros Integrados de Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia, teñen unha
implicación e compromiso claro coa calidade como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.

Misión
A nosa Misión descríbese nos seguintes puntos:
§ A cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida, mediante o
establecemento dunha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade, e
adaptada as demandas da poboación e as necesidades xeradas polo mundo produtivo.
§ Cando proceda, no marco do Sistema nacional das cualificacións e da formación
profesional, a contribución a avaliación e a acreditación de competencias profesionais
adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de
formación, promovendo así a valoración social do traballo.
§ A prestación dos servizos de información e de orientación profesional as persoas para
tomar as decisións máis axeitadas respecto das súas necesidades de formación
profesional en relación co ámbito produtivo en que se desenvolvan.
§ O establecemento dun espazo de cooperación entre o sistema de formación
profesional e o ámbito produtivo sectorial e local, para desenvolver e extender unha
cultura da formación permanente, contribuíndo a prestixiar a formación profesional.
§ O fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con especial
incidencia na erradicación de prexuízos.
§ A facilitación do acceso da mocidade ao primeiro emprego, así como da conservación
e a mellora do posto de traballo dos traballadores e das traballadoras, mediante unha
oferta formativa de calidade que promova a aprendizaxe permanente e a capacidade de
adaptación aos cambios sociais, organizativos e tecnolóxicos que se manifestan nos
sectores produtivos da nosa comunidade.
§ O impulso e mellora das aptitudes e das competencias do alumnado, promovendo
proxectos de mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, nun contexto
europeo.

Visión
Como Centros Integrados de Formación Profesional daremos unha formación integral ao noso
alumnado que lle facilite a participación activa e responsable como cidadáns, para o que
ofreceremos unha oferta formativa completa e de calidade que conduza a obtención de títulos de
formación profesional e a acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral nos distintos subsistemas de formación profesional, atendendo as necesidades –
en constante evolución e cambio- que demanda o mercado de traballo do noso entorno,
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consolidando vínculos con todas as empresas do sector así como ofrecendo unha formación integral
os nosos alumnos/as que lles facilite a participación activa e responsable como cidadáns.

Valores
Por isto, orientamos as nosas accións para:
§

Fomentar valores de convivencia, cooperación e respecto.

§ Ofrecer uns servizos educativos de calidade a comunidade educativa de cada Centro
Integrado de Formación Profesional.
§ Mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados, a través da innovación e o
traballo en equipo, para crear valor os nosos usuarios mediante un sistema de calidade
total.
§
Lograr a satisfacción da comunidade educativa buscando atender as súas
necesidades e adiantándonos as súas expectativas, observando o cumprimento da
misión, visión e valores da institución.
§ Ofrecer as cualificacións profesionais requiridas para dar resposta as necesidades e
demandas do noso ámbito produtivo.
§ Optimizar os recursos públicos dispoñibles, fundamentados nas novas tecnoloxías,
para reproducir procesos produtivos respectuosos co medio e coa prevención de riscos
laborais, cun profesorado axeitadamente formado tanto na didáctica coma nas
innovacións técnicas.
§

Fomentar o espírito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empresariais.

§ Contribuír ao logro das actuacións e obxectivos de calidade establecidos no Plan
Estratéxico da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
§ Desenvolver vínculos co sistema produtivo do contorno (sectorial, comarcal ou local)
nos ámbitos seguintes:
– Formación do persoal docente de formación profesional (mediante estadías en
empresas punteiras).
– Formación do alumnado en centros de traballo e realización doutras prácticas
profesionais.
– Orientación profesional e laboral.
– Participación de profesionais do sistema produtivo na implantación de docencia
(expertos e expertas).
– Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos traballadores
e traballadoras así como a informar e orientar as persoas usuarias, tanto a título
individual como colectivamente, para facilitar o acceso, a mobilidade e o progreso nos
intercambios formativos profesionais, en colaboración cos servizos públicos de emprego.
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Esta Política de Calidade, servirá de marco de referencia para establecer e revisar o Plan
Estratéxico e os Obxectivos de calidade.
Será revisada como mínimo anualmente nas reunións de revisión pola Dirección dos CIFP de
Galicia para verificar a súa adecuación a forma real de traballo dos Centros Integrados de
Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia.
Co fin de que sexa coñecida por todo o persoal dos centros, a Política de Calidade será expostas
publicamente nas instalacións dos CIFP e divulgada publicamente por calquera outro medio.

Ligazón á Política de Calidade na web do Centro:
http://www.politecnicodesantiago.es/calidadeinnovacion_xestion
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5

Resumo do procedemento de acollemento do persoal

TABOA RESUMO DO PROCEDEMENTO DE ACOLLIDA DO PERSOAL DOCENTE E NON
DOCENTE NO CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO
Actividade
Recepción pola
dirección

Recepción persoal docente (PD):

Responsables

Recursos

Calendario

 Equipo directivo.  Guía do profesorado
de nova incorporación
(MD71ACP01)0

 Día de
incorporación

 Equipo directivo.  Guía do PAS de nova
incorporación
(MD71ACP02)

 Día da
incorporación

 Xefatura de
estudos

 Horario de
profesorado

 Día da
incorporación.

 Información xeral

 Horario de grupos

 Entrega de documentación

 Caderno de aula.

 Entrega da
documentación no
día da incorporación

 Recepción e acollemento inicial.
 Cumprimentación da documentación
en Secretaría

Rexistro
 Ficha de alta do novo
persoal (formato libre)
 Aplicación informática
de xestión

 Información xeral
 Entrega guía nova incorporación
 Visita ao CIFP
Recepción PAS
 Recepción e acollemento inicial.
 Cumprimentación da documentación
en Secretaría

 Ficha de alta do novo
persoal (formato libre)
 Aplicación informática
de xestión

 Información xeral
 Entrega guía nova incorporación
 Visita ao CIFP
Información de
Xefatura de
Estudos ou
Secretría

Información da xefatura de estudos ao
profesorado de nova incorporación:

 Documentación de
titoría (de ser o caso)
 Documentación
relativa a posto de
responsabilidade (de
ser o caso)
Información da secretaría ao PAS de
nova incorporación:

 Cando proceda
segundo os
restantes
procedementos
(nova incorporación
antes do inicio do
curso)

 Secretaría

 Horario do PAS

 Día da
incorporación

 Xefatura de
departamento
da área de
formación

 Programación de
departamento
(MD81PLA04)

 Día da
incorporación

 Información xeral.
 Entrega de documentación e material
Información da
xefatura de
departamento da
famila
profesional

Información ao profesorado de nova
incorporación:
 Información xeral do departamento
 Información sobre espazos,
instalacións e material

 Programación de
módulo (MD85PRO01)
 Material de apoio:
Libros de texto,
material informático
etc. (de ser o caso)

 Visita as aulas específicas
 Información sobre o proceso de
provisión de recursos no
departamento

 Normas de utilización
de talleres e aulas
específicas (de ser o
caso)

 Entrega de programacións e material
específico de módulos ou materias a
impartir
 Información sobre o plan de reunións
do departamento
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Actividade
Seguimento e
avaliación

 Realizar o seguimento do
desenvolvemento do proceso

Responsables

Recursos

Calendario

 Xefatura de
departamento

 MD71ACP03
Xustificante de
acollemento de
profesorado

 Tras cada
incorporación

 MD71ACP03
Xustificante de
acollemento de
profesorado

 Tras cada
incorporación

 MD71ACP04
Xustificante de
acollemento de PAS

 Secretaría
 Realizar a valoración final do
desenvolvemento do proceso.

 Responsable de  MD71ACP04
Xustificante de
calidade
acollemento de PAS

Rexistro

 Informe final de
valoración de
desenvolvemento do
proceso (formato libre).
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6

Normas xerais de funcionamento
A normativa principal dos CIFP, está recollida no Decreto 77/2011 do 7 de abril, polo que se
establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e na Orde do 29 de xullo de 2011, que o
desenvolve, e a Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de
abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación
profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Tamén hai que ter en conta o regulamento de réxime interno do centro.
Esta normativa está colgada na páxina web do centro.

Xestión económica dos ciclos
En cada familia profesional, o secretario ten asignado un responsable da xestión e coordinación dos
pedidos, normalmente esta responsabilidade está centralizada no xefe do departamento, coas
seguintes excepcións para o curso 2019-20.

Electricidade:
Xefe do dpto de acreditación e probas: José Luís García García

Electrónica:
Ciclos medios, o Coordinador de formación: Antonio Isidro Marín Cendra
Ciclos superiores, o Xefe do departamento: José Luis Ruiz Quintas

Fabricación mecánica:
Xefe do dpto de calidade e innovación: Alfonso Saa Arias

Aparcamento
O CIFP dispón de zona de aparcamento para o persoal, para acceder ao mesmo, é necesario dispor
de mando.
O mando debe solicitarse ao secretario, quen o proporcionará previo depósito dunha fianza, esta
será devolta no momento da devolución do mando.

Alumnado
En relación co alumnado é importante ter en conta o seguinte:

Dereitos e deberes do alumnado
Están recollidos na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa (DOG 15/06/2011) e o decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se denvolve a lei 4/2011
(DOG 27/01/2015).
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Normas de convivencia
O CIFP Politécnico de Santiago establece as seguintes normas internas de obrigado cumprimento:
Equipos de protección individual EPI´s:
Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura de área o EPI
necesario para cada ciclo formativo, ou para o conxunto de ciclos da familia profesional,
segundo corresponda.
Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional darán a coñecer ao
alumnado a composición dos EPI.
A súa adquisición correrá a cargo do alumno.
O seu uso é obrigatorio.
Baixo ningunha circunstancia se poderá acceder ás instalacións que precisen de estes
equipos sen os mesmos.
As ausencias a clase por este motivo, contabilizaranse como faltas de asistencia.
Roupa de traballo:
Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura de área a roupa de
traballo necesaria.
Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional darán a coñecer ao
alumnado as características da roupa de traballo.
A súa adquisición correrá a cargo do alumno.
O seu uso é obrigatorio.

Ferramenta do alumno:
Cada xefatura de departamento de familia profesional, proporá á xefatura de área a ferramenta
individual necesaria para cada ciclo formativo, ou para o conxunto de ciclos da familia profesional,
segundo corresponda.
Unha vez aprobado, as xefaturas de departamento de familia profesional darán a coñecer ao
alumnado a composición da ferramenta necesaria.
A súa adquisición correrá a cargo do alumno.
O seu uso é obrigatorio.
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Proceso a seguir para rexistrar o cumprimento do horario
Este curso, con motivo da pandemia do COVID-19, o cumprimento do horario do profesorado
rexistrarase mediante unha tarxeta persoal que se lle proporcionará a cada quen.

7

Planos do CIFP
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Plan de autoprotección
Ao longo do curso proporcionarase a todo o alumnado e profesorado, as normas básicas sobre o
plan de autoprotección.
En caso de necesidade de evacuación do centro, todo o alumnado seguirá as instruccións do persoal
responsable da instalación na que se atope.
Incorpóranse a esta guía unha copia dos planos de evacuación que se atopan en distintos lugares do
centro para facilitar, de xeito ordenado, e seguro, o abandono das instalacións, e o posterior
agrupamento no punto de encontro.
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ACTUACIONS DE EMERXENCIA CON CARÁCTER XENERAL
Protocolos de actuación con carácter xeral para as situacions de emerxencia
En termos xerais, cando se produza un sinistro ou situación de emerxencia, débese seguir as
seguintes instrucións:
1. Manter a calma e estendela aos demais, avisar mediante teléfono a emerxencias (Chamar a
Dirección de emerxencia e que esta chame aos Bombeiros, Policía ou Servizo de
Ambulancias máis próximos).
2. Infundir a máis absoluta confianza e calma a todas cantas persoas teñamos arredor.
3. Impedir calquera situación de pánico.
4. Se ten que sair por unha escaleira por onde vaixan outras persoas, incorpórese pola zona
central e apoiese nos compañeiros/as que vaian suxetos o pasamáns (sexa collidos da mano
u apoiandose neles). Pouco a pouco vaiase incorporándose a fila preto do pasamans sin
deter a marcha da fila.
5. Non correr riscos inútiles.
En caso de emerxencia, non perda tempo:
1. Se se saben aplicar primeiros auxilios, aplicar os coñecementos ao persoal afectado. Se non
se sabe aplicar os primeiros auxilios, chamar a unha ambulancia.
2. Ao comparecerse os grupos de actuación Bomberos, Ambulancias, Policía, seguir as súas
instrucións.
3. Seguir estritamente as indicacións proporcionadas polos servizos de axuda solicitados.

Protocolo de actuacions: INCENDIO
Relación secuencial das actuacions para facer frente as situacions de risco de esta natureza.
En caso de incendio:
1. Non actuar. Avisar á Dirección do Centro para que está comunique o aviso a todos os
ocupantes do edificio segundo o protocolo indicado neste Plan de Autoprotección.
2. Valorando a importancia do incendio con realismo e valorando a dificultade de actuar cun
equipo propio. En caso de non actuar chamar ao servizo de bombeiros máis próximo.
3. Soamente se o incendio é pequeno ou está moi localizado, procure apagalo cos medios ao
seu alcance e, se é posible non o faga só. Afaste os obxectos que poidan propagar o lume
(cortinas, mobles, papeis, etc...).
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Valorar o tipo de lume: (A) Sólido, (B) Líquido (C) Gas, para actuar correctamente:
1. Se dispón dun extintor de incendios (preferiblemente de auga ou po ABC), utilíceo. Se non
dispón de extintor proceda conforme aos puntos seguintes.
2. Se arde un sólido que non é de gran tamaño, intente apagalo golpeándoo cunha vasoira
mollada, tapándoo cunha manta.
3. Se é un produto líquido o que arde, sufocar con trapos mollados. Non utilizar auga para
apagar un incendio se se poden alcanzar cables ou aparatos eléctricos que estean baixo
tensión.
4. Se arde un escape de gas, cortar o paso coa chave. Nunca intentar apagar a chama
directamente.
5. Se está próximo a unha instalación de gas, peche o antes posible a chave de paso. Se hai
bombona de butano, afástea do foco o máximo posible.
6. No caso de que ardan líquidos, tapar con mantas, NUNCA tirar auga que pode salpicar e
propagar o incendio.
7. Evitar as correntes de aire xa que osixenan as chamas e animan a combustión.
8. Peche a porta do cuarto onde se produciu o lume, pero antes evacúe o cuarto. Se a porta está
moi quente, non a abra. Pode achegar osíxeno e incrementar o incendio. Utilice auga para
arrefriala e tape as posibles entradas de fume con trapos mollados. Se se lle prende a roupa
a unha persoa facelo rodar polo chan e cubrilo cunha manta. Se se dispón de auga, mollalo.
9. Se o lume está dentro dun recipiente, tapalo co fin de sufocalo por extinción de achega de
aire.
10. En caso de quedar atrapado no interior do local, facerse ver pola ventá. Non propagar
rumores ou informacións esaxeradas sobre a situación.
11. En caso de quedar atrapado no interior do local, facerse ver pola ventá.
12. Se ten que apagar o lume recorde que se vai utilizar auga, ANTES DEBE DE CORTAR O
SUMINISTRO ELÉCTRICO DA ZONA, EQUIPOS, etc. onde vai votar a auga.

En caso de evacuación:
1. Se o incendio se produciu nun piso superior, pode proceder á evacuación do edificio
baixando os pisos pola escaleira, NUNCA POLO ASCENSOR. Se existen persoas
minusválidas, deberán ser evacuadas sempre coa axuda de persoas do grupo de evacuación
ou outras persoas e pola escaleira.
2. En casos nos que non sexa posible a evacuación, situarse no lugar máis baixo do edificio.
3. Se intenta saír primeiro tentee as portas co fin de evitar queimaduras cos pomos. Tóqueos
cos cotenos dos dedos.
4. Non saia polas ventás nin intente descolgarse mediante sabas ou mantas.
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5. Durante o percorrido da evacuación achéguese á parede para desaloxar o edificio.
6. Tápese a boca e nariz con trapos húmidos co fin de evitar a inhalación de fumes.
7. Se a vía de escape ten fume, agáchese e vaia a gatiñas polo percorrido.
8. En caso de prenderse a roupa, non rode polo chan, tápese con mantas para apagar as chamas
da roupa.
9. Recorde non retroceder no medio da evacuación para recoller obxectos persoais.
10. Evacuar a través do percorrido máis seguro, con calma e serenidade. Nunca dar volta atrás
no percorrido. Camiñar á présa pero sen correr. Non berrar.
11. Dirixirse o Punto de Encontro

Protocolo de Actuacións: EXTINCIÓN DO LUME
1. Descolgar o extintor.
•

Acceder rapidamente ao punto de situación dos extintores (que deberán estar
sinalizados) e retirar o extintor.

•

Comprobar antes que está indicado para o tipo de lume:

Lumes Tipo A

Materiales Sólidos (papel, cartón tela, etc...)

Lumes Tipo B

Materiales líquidos (Gasolinas, acetites, etc...)

Lumes Tipo C

Productos gaseosos (Butano, Propano, etc...)

Lumes Tipo D

Productos metálicos (Aluminio, etc...)

2. Sen accionalo, dirixirse rapidamente ás proximidades do lume.
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3. Preparar o extintor segundo as instrucións indicadas na etiqueta do propio extintor, que
xeralmente son:
•

Retire a argola do precinto.

•

Deixando o extintor no chan, colla coa man esquerda a pistola ou boquilla de
descarga e a asa de transporte, simultáneamente, inclinando un pouco cara a adiante.

•

Coa man dereita quite o precinto, tirando do pasador cara a fóra.

•

Se o extintor é de presión exterior, prema o percusor do botello de gas.

4. Premer a panca de descarga para comprobar que funciona o extintor.
•

Dirixir o chorro do extintor á base do obxecto que arde ata a total extinción ou o
esgotamento do contido do extintor.

•

A distancia á que se debe disparar a un conato de incendio é duns 3 metros, cara á
base do lume e non ás chamas.

•

En caso de estar ao aire libre, debe colocarse a favor do vento.

•

Se se utiliza un extintor de Neve Carbónica, a distancia de achegamento ao conato
de incendio será duns 2 m para logo avanzar cara ao lume.
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Proceso para poñer en disposición operativa o extintor:
1. Tirar da caravilla.
•

A caravilla do precinto de seguridade deberá ser retirada.

•

En certos extintores hai que soltar unha trabe, oprimir unha panca de picada ou facer
algunha medida inicial distinta.

2. Apuntar cara a abaixo.
•

Apunte a boquilla do extintor (ou a súa trompa ou mangueira) á base do incendio.

3. Premer a panca.
•

Isto descarga o axente extintor sobre o obxectivo previamente apuntado.
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4. Esparexer e encher a base das chamas de lado a lado.
•

Deberá apuntar o extintor á base do incendio e de atrás cara a adiante e de lado a
lado encher a base das chamas ata que pareza estar extinguido.

•

Observe a área ou a zona do incendio. Se volven xurdir chamas, repita o proceso.

Protocolo de actuacions: TERREMOTOS
Relación secuencial de actuacions para facer frente as situacions de Risco de esta natureza.
É importante recordar que Santiago de Compostela se encontra nunha zona sísmica, polo que non
debe de descartarse este risco.
Cando comeza un terremoto:
1. Busque refuxio baixo un escritorio ou unha mesa. No caso de que a mesa se desprace co
movemento, trate de moverse con ela.
2. As paredes internas e os marcos das portas, tamén serven de protección contra os obxectos
que caen durante o terremoto. Se non hai protección no lugar onde se encontra, acuda a
unha esquina interna ou unha porta afastada de ventás e cristais.
3. Apártese dos obxectos de vidro, lámpadas, ventás etc..., e en xeral de cousas que lle poidan
caer enriba, tales como mobiliario, lámpadas, estantes, etc.
4. Non fuxir precipitadamente durante a sacudida cara á saída. Exponse ao perigo que
presentan materiais e obxectos desprendidos (vidros, bloques, anacos de formigón,
lámpadas, etc..).
5. Se as luces se apagan (o normal é que a subministración eléctrica se interrompa) utilice
unha lanterna.
6. Non use nunca velas nin mistos para iluminarse, por perigo a que puidese haber unha fuga
de Gas e producirse unha explosión.
7. Se queda atrapado, quédese dentro do edificio ata que vaian rescatalo, non intente saír,
posto que nos intentos moita xente resulta ferida.
8. Se non está dentro do edificio, afástese del e dos cables de subministración eléctrica.
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Unha vez pase o terremoto:
1. Inspeccione as caldeiras, as paredes con gretas, as portas e ventás do exterior chemineas no
caso de que as houbese.
2. Teña precaución ao abrir armarios e revisar os estantes, algúns obxectos puideron quedar en
posición inestable.
3. Revisar a instalación de saneamento e as baixantes do edificio antes de abrir as chaves de
paso da auga ou facer uso da auga. Recorde sempre que poden haber fugas e a auga potable
chegar contaminada, polo que se recomenda que para beber só use auga envasada.
4. Non toque cables de enerxía eléctrica se están derrubados, avise as autoridades.
5. Manteña as liñas de teléfonos libres.
6. Afástese de zonas defectuosas ou derrubadas do edificio tales como fachadas, paredes, etc.
7. Non tratar de mover indebidamente os feridos con fracturas, a non ser que haxa perigo de
incendio, inundación, explosión, etc.
8. Se se detecta risco de derrubamento, deberá evacuar canto antes o edificio.

Recorde sempre que un Terremoto pode ir acompañado de réplicas, que en ocasións alcanzan igual
magnitude.
En caso de evacuación:
1. Permanecer en calma e non caer presa do pánico.
2. Escoitar atentamente as mensaxes e instrucións facilitadas por Bombeiros e Protección
Civil.
3. NON UTILIZAR baixo ningunha circunstancia o ascensor. Se existen persoas
minusválidas, deberán ser evacuadas sempre coa axuda de persoas pola escaleira.
4. Non fumar durante a evacuación.
5. Evacuar a través do percorrido máis seguro, con calma e serenidade. Nunca dar volta atrás
no percorrido. Camiñar á présa pero sen correr. Non berrar.
6. Dirixirse a un lugar exterior seguro, illado e protexido da caída de obxectos.

O derrubamento do edificio co paso dos días, é unha posible consecuencia dos movementos
sísmicos.
O edificio afectado na súa estrutura pode chegar a derrubarse total ou parcialmente, nun período de
tempo limitado se se producisen circunstancias moi extremas.
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En canto se produzan os primeiros síntomas de ruxido de paredes, fachadas, chans, teitos, etc.
evacúe o edificio comunicándoo aos seus veciños e avise o antes posible as autoridades de
Protección Civil e os Bombeiros.

Protocolo de actuacions: NUBE TÓXICA O INFLAMABLE
Relación secuencial de actuacions para facer frente as situacions de risco de esta natureza.
En caso dun descarrilamento dun tren de mercadorías fronte ao Centro, valorarase a carga por se
fose volátil. Nese caso realizarase a saída polas vías de evacuación que non estean na dirección do
vento que vén da vía férrea. A Dirección de Emerxencia poderá situar o Punto de Encontro nunha
zona diferente á establecida neste Plan de Autoprotección. Tamén se poderá actuar como se indica a
continuación.
En caso de exposición a unha nube tóxica:
1. Evitar expoñerse ao aire exterior pechando portas, ventás e toda entrada de aire, en especial
os sistemas de climatización e ventilación. Canto menor sexa a entrada de aire exterior,
máis seguro será o confinamento.
2. Se percibe molestias ao respirar, utilizar un pano mollado para filtrar o aire.
3. Non fumar, acender velas ou lume en xeral. O aire pode conter produtos inflamables e xerar
unha explosión.
4. Non saír nin abrir portas ou ventás ata o fin de alerta, aínda que aparentemente cesase a
emerxencia.
5. Non confinarse en sotos, podería haber unha acumulación de gas tóxico ou inflamable.
6. Comer soamente comida enlatada e beber só auga embotellada.

Se se trata dunha nube inflamable:
1. Protexer os cristais cunha cruz de fita illante e afastarse de ventás e cristaleiras.
2. Baixar persianas e correr as cortinas se as houbese.
3. Refuxiarse detrás de mesas tombadas ou mobles como barreira de protección fronte a
explosións.

En caso de evacuación:
1. Permanecer en calma e non caer presa do pánico.
2. Escoitar atentamente as mensaxes e instrucións facilitadas por Protección Civil.
3. Non levar nada consigo que poida dificultar a evacuación.
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4. Non fumar durante a evacuación.
5. Evacuar a través do percorrido máis seguro, con calma e serenidade. Non pasar entre
edificios xa que poden orixinarse túneles de aire. Nunca dar volta atrás no percorrido.
Camiñar á présa pero sen correr. Non berrar.
6. Dirixirse a un lugar especificado por Protección Civil.

Despois da situación de emerxencia:
1. Ventilar todos os locais, unha vez finalizada a situación de emerxencia.
2. Consultar con Protección Civil acerca dos produtos alimenticios frescos expostos (patacas,
froita, verduras, etc.).
3. Consultar con Protección Civil a contaminación de utensilios de cociña expostos (Cazos,
pratos, cubertos, etc..).
4. Consultar con Protección Civil a contaminación de tecidos, sabas, Cortinaxes, Alfombras,
etc.

Protección Civil, en función da natureza do axente tóxico dará información relativa ao tratamento a
realizar nos produtos ou elementos expostos á nube tóxica, así como as revisións clínicas ou
controis médicos a realizar as persoas expostas.

Protocolo de actuacións: ASFIXIA Y/O OBSTRUCCIÓN DAS VÍAS RESPIRATORIAS
Relación secuencial de actuacions para facer frente as situacions de risco de esta natureza.
En caso de asfixia por gas ou fume:
1. Situar a vítima nun lugar afastado do gas ou fume para respirar aire fresco.
2. Controlar as constantes vitais: pulso, respiración e temperatura.
3. Asegurar a permeabilidade das vías respiratorias, é dicir a entrada de aire polo nariz e/ou
boca.
4. Se permanece inconsciente ou respirou substancias tóxicas, trasladar urxente a un centro
asistencial. Avisar inmediatamente a unha ambulancia.
5. Reavaliar periodicamente e manter a calor corporal.
6. Colocar a vítima de lado, para facilitar a saída ao exterior de posibles vómitos.
7. Se non respira, realizar a respiración artificial cardiopulmonar.
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En caso de obstrución por un obxecto das vías respiratorias (atragoamento):
1. Intentar extraer cos dedos o obxecto estraño, só no caso de que se poida suxeitar con
firmeza para tirar del. Se se manipula inadecuadamente, o obxecto pode encaixarse máis.
2. Colocar o paciente nunha mesa, boca abaixo, co torso colgando fóra da mesa e golpear nas
costas entre os dous omoplatos. Se o paciente é un neno pequeno pode collerse polos pés,
cabeza abaixo, e golpear suavemente as costas.
3. Avisar inmediatamente un médico ou ambulancia, ou trasladar o paciente ao centro
hospitalario máis próximo, se non pode eliminarse doadamente o corpo estraño.
4. Vixiar se durante o traslado da vítima adquire unha cor azulada, en cuxo caso será preciso
que se lle practique a respiración artificial.

En caso de obstrución das vías respiratorias por auga (afogamento):
1. Intentar reanimar a vítima cun procedemento de respiración artificial realizado por quen
coñeza algunha das súas técnicas, no caso contrario:
•

Aplicar masaxe cardíaca, en caso de paro, nas mesmas condicións.

•

Continuar a reanimación ata deixar o accidentado en mans do médico.

•

Colocar a vítima de costado unha vez recuperada a respiración, por se se produce o
vómito.

•

Non intentar que se bote a auga antes de restablecer a respiración.

Protocolo de actuacións: EXPLOSIÓN
Relación secuencial de actuacions para facer frente as situacions de risco de esta natureza.
Ante unha explosión producida no edificio (caldeira de calefacción):
1. Evacuar a zona.
2. Avisar os Bombeiros.
3. Evitar fumar, acender velas, luces de gas e lume en xeral. O aire pode conter produtos
inflamables e en consecuencia provocarse novas explosións.
4. Manterse no Punto de Encontro, xa que pode danarse a estrutura do edificio e hai unha
derruba.
5. Ventilar todo o local, unha vez finalizada a situación de emerxencia.
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En caso de evacuación do edificio:
1. NON UTILIZAR nunca o ascensor.
2. Camiñar á présa pero sen correr e AVANZAR pegado á parede.
3. NON RETROCEDER en busca de obxectos persoais.
4. Non se dirixir ao aparcadoiro de vehículos.
5. Facelo a través do percorrido máis seguro, con calma e serenidade. Nunca dar volta atrás no
percorrido. Camiñar á présa pero sen correr.

Protocolo de actuacións: ATENTADO TERRORISTA
Relación secuencial de actuacions para facer frente as situacions de risco de esta natureza.
En caso de evacuación:
1. NON UTILIZAR baixo ningunha circunstancia o ascensor. Se existen persoas
minusválidas, deberán ser evacuadas sempre coa axuda de persoas pola escaleira.
2. Non fume durante a evacuación.
3. Camiñar á présa pero sen correr e AVANZAR pegado á parede.
4. NON RETROCEDER en busca de obxectos persoais.
5. Non se dirixir ao aparcadoiro de vehículos.
6. Evacuar a través do percorrido máis seguro, con calma e serenidade. Nunca dar volta atrás
no percorrido. Camiñar á présa pero sen correr. Non berrar.

Protocolo de actuacións: AMENAZA O AVISO DE BOMBA
Relación secuencial de actuacions para facer frente as situacions de risco de esta natureza.
En caso de recibir a ameaza de bomba:
1. Intentar prolongar a conversación ao recibir a ameaza, tratando de obter a máxima
información posible sobre a situación da bomba, forma que ten, cando explotará, que
cantidade de explosivo se colocou, que se pretende, etc... A este fin remitímoslle ao
Protocolo de Toma de Datos, intentando solicitar canta información se solicita no devandito
protocolo, o cal pode cumplimentalo dende a propia aplicación.
2. Poñerse inmediatamente en contacto co 112 comunicando o aviso.
3. Non tocar nin mover ningún obxecto sospeitoso.
4. Comunicar a situación á veciñanza para que se evacúe o edificio o antes posible.
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En caso de evacuación:
1. NON UTILIZAR baixo ningunha circunstancia o ascensor. Se existen persoas
minusválidas, deberán ser evacuadas sempre coa axuda de persoas pola escaleira.
2. Non fume durante a evacuación.
3. Camiñar á présa pero sen correr e AVANZAR pegado á parede.
4. NON RETROCEDER en busca de obxectos persoais.
5. Non se dirixir ao aparcadoiro de vehículos.
6. Evacuar a través do percorrido máis seguro, con calma e serenidade. Nunca dar volta atrás
no percorrido. Camiñar á présa pero sen correr. Non berrar.

Protocolo de actuacións: ELECTROCUCIÓN
Relación secuencial de actuacions para facer frente as situacions de risco de esta natureza.
En caso de electrocución, unha actuación rápida e precisa permitirá salvar a vida do accidentado:
1. Se a vítima está en contacto cun condutor en tensión, é preciso separala inmediatamente,
tendo en conta que a humidade fai esta operación perigosa.
2. Desconectar a corrente eléctrica antes de tocar á vítima. Acceder ao Cadro eléctrico de
distribución e interrompela dende este.
3. Se non é posible o acceso, utilizar paus, cordas, etc. (calquera material illante que non estea
húmido ou mollado) para separar o condutor eléctrico da vítima. Nunca tocar á vítima
directamente.
4. Se a victima perdeu o coñecemento, intentar reanimala.
5. Mentres tanto deberá solicitarse urxentemente a presenza do equipo médico.
6. Se presenta unha parada respiratoria deberá ser atendida inmediatamente para practicarlle
unha reanimación cardiopulmonar.

Se a vítima presenta queimaduras:
1. O importante sempre en primeiro lugar é reanimar a vítima, sen preocuparse pola
queimadura.
2. Practicarlle a reanimación cardiopulmonar. Posteriormente tratar as queimaduras eléctricas
de modo similar a calquera outro tipo de queimadura.
3. Hai que evitar, se a vítima está inconsciente, que se arrefríe, cubríndoa con mantas, pero sen
interromper en ningún momento a reanimación.
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Despois da reanimación:
1. Toda persoa electrocutada, aínda que perdese o coñecemento por un curto espazo de tempo
e, en xeral, toda persoa que sufrise un accidente eléctrico, debe ser visitada por un médico.
Aínda que as lesións sexan mínimas, poden aparecer alteracións tardías (sistema renal,
sistema nervioso, sistema auditivo, sistema pulmonar, etc...).

Protocolo de Actuacións: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR R.C.P.
Protocolo de actuacións para a reanimación cardiopulmonar dos accidentados.
Os pasos expostos a continuación para realizar para a reanimación cardiopulmonar R.C.P,
realízanse por orde, avanzando unha vez realizado o paso anterior ou en caso de que os
diagnósticos sexan negativos.

Si Ud. non é un profesional da medicina, actuando como socorrista e seguindo as indicacións
que se detallan, pode salvar a vida dunha persoa.

1. Diagnóstico:
•

Observe a vítima e intente estimulala táctil e auditivamente, tomándoa suavemente dos
ombros e preguntándolle se se encontra ben.

2. En caso de non contestar, xirala e poñela de lado.
•

Para facilitar a saída ao exterior de posibles vómitos.
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3. Chamar os servizos médicos de urxencia ou no seu defecto ao 112.
•

Solicite a calquera persoa das que lle rodea que busque axuda médica.

•

Vostede, permaneza atendendo a vítima.

4. Coa cabeza en hiperextensión, realizar as seguintes funcións:
•

MIRAR a expansión do Tórax

•

ESCOITAR a respiración

•

SENTIR aire nas miñas meixelas

5. Insuflacións boca a boca.
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•

Pinzar o nariz, selar a boca do paciente coa boca do socorrista e insuflarlle aire.

•

Entre as insuflacións, retirarse e despinzar o nariz para que saia o aire.

6. Diagnóstico de Paro Cardiorrespiratorio.
•

Tomar o pulso da vítima para determinar se ten paro cardiorrespiratorio.

7. Realizar Compresións Torácicas Externas.
•

En caso de paro cardiorrespiratorio, deberá combinarse a insuflación de aire boca a boca
con compresións torácicas externas.

Estando un só socorrista, as compresións/insuflacións realízanse coa seguinte frecuencia
dependendo da idade da vítima:
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ADULTOS (8 años o más)

NIÑOS (1 a 8 años)

LACTANTES (0 a 1 año)

15 Compresions x 2

5 Compresions x 2

Insuflaciones

Insuflaciones

4 Ciclos

10 Ciclos

10 Ciclos

2 Manos

1 Mano

2 Dedos

5 Compresions x 1 Insuflación

Cada minuto, controlar respiración e o pulso tal como se indica nos puntos 4º e 6º. Sempre rematar
o ciclo coas insuflacións.

Realizar a manobra de reanimación cardiopulmonar ata que:
1. A vítima recupérese, en cuxo caso deberase controlar que non recae, ata que chegue axuda
médica ou sexa trasladada a un hospital.
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2. A vítima recupere o pulso pero non a respiración, en cuxo caso se deberá realizar só
manobras de respiración artificial tal como se define no paso 5º.
3. O socorrista encóntrese esgotado ou imposibilitado para continuar coas manobras.
4. Chegue axuda médica.

Recorde:
•

Vostede é o primeiro elo da "cadea da vida".

•

Se actúa protocolariamente do modo establecido, poderá salvar unha vida.

ACTUACIÓN NOUTROS RISCOS: Inundación, caída de helicópteros, derrume do edificio...
Ante calquera outro risco non identificado nos epígrafes anteriores procederase do seguinte xeito:
1. Evacuarase a todas as persoas da zona afectada.
2. Se é posible, illarase a zona.
3. Dependendo do tipo de risco, procederase de calquera das seguintes maneiras:
•

En caso de inundación levarase as persoas ao punto máis alto. Se a inundación é por
culpa da chuvia, permanecerase no centro, no piso superior. Se a inundación non é pola
chuvia, sacarase ao persoal pola parte superior, logo sáese do edificio e dirixiranse ao
exterior pola rampla de servizo cara o parque Luis Pasín.

En caso de caída de helicópteros ou avions ou por derrubamento do edificio, levarase as persoas o
máis lonxe posible polo parque Luis Pasín. No caso da caída de helicópteros, procederase a afastar
o máximo posible, a todo o persoal do lugar afectado pola caída, en previsión de posibles
explosións e derrubas das instalacións.

9

Permisos e licenzas
Están recollidos na:
•

Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e
vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación.

Na páxina web do noso Centro pódese acceder a esta información e descargar os formularios dos
anexos II, IV e V: https://www.politecnicodesantiago.es/present_outra_doc
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