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1. ALERTA ESCOLAR 

Naelaboración de plans de autoprotección, evacuación e urxencia, no ámbito 

concreto da atención a urxencias de saúde, a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria ten en marcha desde o curso 2007-08, o programa de Alerta Escolar en 

colaboración coa Fundación 061. O Plan ten como obxectivo a atención inmediata e 

eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e pode desenvolver en 

calquera momento unha crise. 

Alerta Escolar é un conxunto organizado de accións administrativas, informativas e 

operativas que pretende achegar unha atención sanitaria inmediata e eficaz a todas 

as nenas e nenos escolarizados entre os 0 e os 16 anos, que padecen patoloxías 

crónicas susceptibles de descompensación con compromiso vital: 

 Crises alérxicas (anafilaxia) por exposición a alérxenos, normalmente 

alimentarios. 

 Crises comiciais (epilepsia en todas as súas formas). 

 Crises diabéticas (en xeral, por hipoglicemia). 

Este programa posibilita a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de 

persoal médico que conte con coñecementos dos nenos e nenas con esta 

problemática.  

O titor/a de cada curso será o/a responsable de facer un listado durante a primeira 

semana de clase no que se recolla o nome, apelidos, curso, patoloxía crónica 

susceptible de descompensación con compromiso vital e nome da medicación 

necesaria e pautada (a cal deberá pediraos pais/nais/titores e recoller). Esta 

información a levará a secretaría do centro para dar de alta ao alumnado no 

programa de Alerta Escolar. Así mesmo, pasará o listado os demais profesores e o 

terá colgado na aula nun lugar visible para os/as mestres/as.  

Dende secretaría redactarase unha lista con todo o alumnado do centro inscrito no 

programa de Alerta Escolar e dita lista estará colgada na sala de mestres de cada 

etapa educativa e na secretaría xunto cos medicamentos onde serán conservados e 

custodiadosunicamente o alcance do persoal profesional. 

1.1. PAUTAS DE ACTUACIÓN: 

O mestre/a que se atope nese momento co alumno/a en crise, debe: 

1) Chamar o 061 – Nº DE URXENCIAS SANITARIAS  

112 – Nº DE URXENCIAS XERAIS 

2) Dar dos datos do alumno/a. 
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3) Seguir as instrucións do facultativo en todo momento. 

4) De ser necesario, administrarlle a medicación pautada. 

5) Comunicarllo a persoa titora e a familia. 

6) Rexistrar a incidencia no Caderno de Incidencias. 

 

2. FUNDAMENTOS DE PRIMEIROS AUXILIOS EN ENFERMIDADE REPENTINA E 

ACCIDENTES 

Primeiros auxilios son aqueles xestos ou medidas que se adoptan inicialmente cun 

accidentado ou enfermo repentino, no mesmo lugar dos feitos, ata que se poida 

obter unha asistencia especializada. Non se precisan equipos sofisticados. Desta 

actuación dependerá a evolución dunha persoa. 

Os seus obxectivos básicos son: 

 Evitar a morte 

 Impedir que se agrave a lesión 

 Aliviar a dor 

 Evitar infeccións ou lesións secundarias 

 Axudar ou facilitar a recuperación do lesionado. 

 

2.1. PERSOA DE REFERENCIA NO CENTRO ESCOLAR 

Haberá unha persoa de referencia formada en Primeiros Auxilios e Soporte Vital 

Básico que se atope no centro durante todo o horario escolar, neste curso será 

Alba Villar Carballo, deberá solicitarse a súa presenza inmediata para a súa 

intervención, conxuntamente co resto dos presentes e coordinadamente cos 

servizos de urxencia. 

 

2.2. DECÁLOGO DE PRIMEIROS AUXILIOS 

 

 Ter uns coñecementos básicos como parte da formación en saúde e 

cidadanía responsable. 

 Observar a situación antes de actuar. 

 Actuar con tranquilidade e rapidez: intervención rápida pero serena, 

dominando a situación e evitando o pánico. 

 Non mover o accidentado sen saber antes o que ten: examinar ben ao 

ferido, sen tocalo innecesariamente. 

 Non facer máis que o indispensable. 

 Xamais darlle de beber ou comer a un accidentado 

 Abrigar o ferido 
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 Tranquilizar e animar o accidentado, transmitíndolle seguridade na nosa 

actuación. 

 O accidentado deberá ser tratado, que non trasladado, con urxencia. 

 ATENCIÓN! A persoa que intervén debe protexerse sempre: asegurar a súa 

integridade, pór luvas, etc. 

 

3. PAS 

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

que observar unha conducta PAS: 

PROTEXER: Protexer o accidentado e á persoa que intervén. 

AVISAR:Sempre que a urxencia non se poida  ser atendida desde o centro: 

 

 

As centrais de emerxencias están interconectadas polo que, no caso de chamar a 112 

e precisar atención médica, seremos remitidos directamente á Fundación 061. No 

caso contrario, unha vez contactado o 061, se fose manifesta a necesidade de 

outros medios técnicos como bombeiros ou policía, serán tamén mobilizados. 

Para avisar, nunca deixaremos á vitima soa. Se para avisar temos que afastarnos 

dela debemos asegurarnos de que queda alguén ao seu cargo con capacidade de 

actuar. 

Avisar á persoa de referencia de Primeiros Auxilios do centro. 

SOCORRER: Salvar a vida, evitar que se agraven as lesións e organizar a situación. 

 

4. INSTRUCIÓNS DE ACTUACIÓN NOS CASOS MÁIS FRECUENTES 

 

4.1 Alerta Escolar 

 

 CRISES COMICIAIS (CONVULSIVAS) 

O alumnado con epilepsia ou antecedentes de crisis convulsivas, estará dado de alta 

no programa Alerta Escolar.  

PAS - Protexer   Avisar inmediatamente ao 061 activando Alerta Escolar e á persoa 

de referencia do centro de P.A  Socorrer. 

 

061- Alerta escolar- servizos sanitarios 

112- no caso de necesitar outros medios técnicos 
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Todo o persoal do centro coñecerá a actuación básica en caso de emerxencia 

prevista, en cada caso, para o alumnado con enfermidade crónica. Actuarase 

sempre segundo as instrucións dos profesionais do servizo de emerxencias 061.  

Cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: Deixar que a crise siga o 

seu curso. Apartar os obxectos perigosos. Protexer a cabeza. Afrouxar a roupa. 

Poñer de lado.  

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

asistencia sanitaria, e mentres non chega a axuda reavaliar frecuentemente se a 

vítima mantén a respiración espontánea.  

Que NON FACER: Nunca suxeitar a vítima. Non taponar a boca nin intentar poñerlle 

algo entre os dentes. 

 CRISES DIABÉTICAS 

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

Cando existan dúbidas sobre a gravidade dunha descompensación de glicosa 

contactarase inmediatamente coa familia e, se non é posible, cos servizos de 

urxencia a través de Alerta Escolar.  

Cando a situación de emerxencia é manifesta (perda de consciencia, confusión 

grave, convulsións...) contactarase inmediatamente co 061  activando a resposta de 

Alerta Escolar.  

PAS- Protexer   Avisar inmediatamente ao 061 activando Alerta Escolar e a persoa 

de referencia de P.A do centro  Socorrer  

Todo o persoal do centro coñecerá a actuación básica en caso de emerxencia 

prevista, en cada caso, para o alumnado con enfermidade crónica. Actuarase 

sempre segundo as instrucións dos profesionais do servizo de emerxencias 061. 

 CRISES PSIQUIÁTRICAS OU AFÍNS 

Engloba os estados de gran axitación emocional de orixe variada (teña ou non 

diagnose previa), condutas de negación, desafío ou agresión e situacións de 

ausencia (non epiléptica) ou desvinculación da realidade.  

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: 

Tranquilizar a/o alumna/o e trasladalo a un ambiente relaxado. Se non e posible, 

apartar ao resto do alumnado do lugar onde está. Na medida do posible procurar 

que permanezan xunto ao alumno dúas persoas. A prioridade máxima é evitar que 

faga dano ao resto do alumnado e a si mesmo. Toda acción correctora ou 
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sancionadora así como as advertencias deben quedar de lado. Trátase de buscar a 

volta á calma ante todo.  

Avisar A súa familia. Seguir as pautas establecidas para a actuación fronte a 

condutas pasivas e agresivas no Plan de Convivencia.  

En casos graves ou se a crise non remite: 

PAS - Protexer   Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  e  a persoa de referencia 

de P.A do centro   Seguir as instrucións dos servizos de urxencia. 

 CRISES ASMÁTICAS  

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: 

Tranquilizar a/o alumna/o, buscarlle un ambiente axeitado (relaxado), colocalo 

nunha postura o máis cómoda posible para respirar. Mantelo en repouso (sentado). 

O persoal que atende o alumno ou alumna en crise debe manter tamén a calma. A 

relaxación é clave para evitar empeorar a situación. Evitar, se é posible, o factor 

desencadeante e outros irritantes como fume de tabaco ou cheiros fortes. No 

tratamento das crises asmáticas úsanse broncodilatadores inhalados.  

O alumnado de máis idade está adestrado para o seu manexo e bastará con 

tranquilizalo e supervisar o seu tratamento. Se a crise é grave poden resultar 

ineficaces porque o alumno pode ser incapaz de inhalar coa forza necesaria.  

En casos graves ou se a crise non remite: 

PAS- Protexer Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) e a persoa de referencia en 

P.A do centro Socorrer  

No caso de alumnado asmático e tratarse dun trastorno crónico, estará inscrito no 

programa de Alerta Escolar e procederase dese xeito. 

4.2. FRECUENTES: 

 ALTERACIÓNS DA TEMPERATURA CORPORAL 

En casos graves: 

PAS – Protexer   Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) ou a persoa de referencia 

en P.A do centro  Socorrer  

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: 

 Tranquilizar a/o alumna/o, buscarlle un ambiente axeitado e colocalo nunha postura 

o máis cómoda posible. Valorar a presenza de febre cun termómetro. Avisar a súa 
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familia. Se hai febre, non abrigalo. Se a temperatura é moi alta (40º ou máis) avisar 

inmediatamente aos servizos de emerxencia e seguir as súas indicacións. 

 CONTUSIÓNS, ESCORDADURAS E LUXACIÓNS 

PAS - Protexer   Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) ou a persoa de referencia 

en P.A do centro   Socorrer  

Contactar ca familia e derivar a emerxencias.  

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: 

 Aplicar frío local (xeo non directamente, panos de auga fría ou bolsas de frío 

instantáneo). Inmobilizar a zona afectada cunha vendaxe ou estribeira, dependendo 

da zona a inmobilizar. Manter en repouso e elevar a extremidade afectada. 

Remitir a atención sanitaria. 

Que NON FACER: Nunca mover a zona ou articulación danada. Non intentar corrixir 

a deformidade. Inmobilízase tal e como está. Non deben aplicarse pomadas ou 

analxésicos. 

 DOR DE CABEZA, DENTAL, TORÁCICA (NO PEITO) OU ABDOMINAL 

PAS- Protexer   Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) ou a persoa de referencia 

do centro en P.A  Socorrer 

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: 

Tranquilizar a/ao alumna/o, buscarlle un ambiente axeitado (relaxado e con luz 

tenue), colocalo nunha postura o máis cómoda posible. 

 Dor de cabeza: Se non remite avisar ás persoas proxenitoras e vixiar as 

constantes vitais e o nivel de consciencia para alertar ao 061 en canto se 

dubide da estabilidade do afectado. 

 Dor dental: Avisar as persoas proxenitoras. Momentaneamente para aturar a 

espera pode aplicarse frío local con xeo envolto en panos ou bolsas de frío 

instantáneo. 

 Dor torácica: Se non remite nun prazo breve avisar ás persoas proxenitoras e 

vixiar as constantes vitais e o nivel de consciencia para alertar ao 061  en 

canto se dubide da estabilidade do afectado.  

Que NON FACER: Non dar comida, bebida ou medicamentos de ningunha clase.  

 Dor abdominal: Se a dor é moi intensa ou se o abdome está duro (ventre en 

táboa) solicitar traslado urxentemente a un centro sanitario. 
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 EPISTAXES (HEMORRAXIAS NASAIS) 

PAS - Protexer Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) e avisar a persoa de 

referencia en P.A do centro  Socorrer  

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non 

sexa posible contactar con eles:  

Lavar as mans e poñer luvas. Efectuar presión directa cos dous dedos sobre a ventá 

nasal sangrante e contra o tabique nasal, mantendo a dita presión durante 10 

minutos (de reloxo) e sempre coa cabeza inclinada cara a diante. Pasados os 10 

minutos aliviarase a presión para comprobar que a hemorraxia cesou. De non ser 

así, introduciríase unha gasa impregnada cun pouco de auga osixenada pola fosa 

nasal sangrante. Se a pesar de todo a hemorraxia persiste, acudir a un centro 

sanitario sen quitar a gasa.  

Que NON FACER: Nunca soar o nariz. 

 FERIDAS 

PAS - Protexer  Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) ou á persoa de referencia 

en P.A do centro  Socorrer 

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non 

sexa posible contactar con eles:  

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

gasa desde o centro cara a periferia sen facer forza. Desinfectar cun antiséptico 

axeitado para feridas abertas como os baseados na clorhexidina. Nunca usar alcol 

nin auga osixenada (nin xeles de desinfección sen auga, que non resultan axeitados 

para pel aberta). Cubrila con gasa e esparadrapo hipoalerxénico ou cunha tira 

adhesiva sanitaria. Retirar as luvas e lavar as mans. Se a ferida non é absolutamente 

superficial, notificar a familia para que estime solicitar valoración sanitaria.  

Que NON FACER: Non empregar NUNCA algodón, pomadas, pos, etc. sobre a ferida. 

Non facer manipulacións innecesarias da ferida. Nunca limpar a ferida coas mans, 

trapos, panos, etc. sucios. 

 OBSTRUCIÓN DA VÍA AÉREA 

PAS- Protexer   Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) ou á persoa de referencia 

en P.A do centro  Socorrer  

En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: 
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 Obstrución incompleta ou parcial: a vítima pode falar, tusir e respirar, pero 

con dificultade, debes de invitalo a tusir forte. Dar ata cinco palmadas nas 

costas, coa persoa lixeiramente inclinada cara adiante, entre as omoplatas.  

 Obstrución completa: a vítima non pode tusir, nin falar ou respirar. 

Caracterízase porque a vítima lévase as mans ao pescozo.  

 

Actuación Manobra de Heimlich.   

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

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

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

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

manobra pode realizarse tanto de pé como sentado.  

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

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

media situada entre o embigo e a boca do estómago, premeremos cara a dentro e 

cara arriba, ata conseguir extraer o corpo estraño.  

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

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

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

Nenos: realizaremos a mesma manobra pero a persoa adulta se senta detrás do 

neno que permanecerá de pé. 

 PICADURAS DE INSECTOS 

PAS – Protexer Avisar preferentemente ao 061 (ou 112)  ou á persoa de 

referencia en P.A do centro  Socorrer  

Para casos leves que non requiren atención de servizos de urxencia ou cando non 

sexa posible contactar con eles: 

Lavar as mans e poñer luvas. Limpar a ferida con auga e xabón. Aplicar unha gasa 

empapada en auga fría ou xeo. Remitir, cando se precise, a atención sanitaria.  

Que NON FACER: Nunca aplicar remedios caseiros. Non rascar. 

 TRASTORNOS GASTROINTESTINAIS (VÓMITO, DIARREA...) 

En casos graves: 

PAS – Protexer Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) e á persoa de referencia 

en P.A do centro Socorrer  
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En casos leves ou cando non sexa posible contactar cos servizos de urxencia: 

 Tranquilizar a/o alumna/o, buscarlle un ambiente axeitado, colocalo nunha postura 

o máis cómoda posible e facilitarlle acceso aos servizos. Avisar a súa familia. Se hai 

sangue nas feces ou no vómito, contactar inmediatamente cos servizos de urxencia 

e seguir as súas instrucións. 

Asegurar a limpeza inmediata e hixienización dos aseos e outras superficies no caso 

de diarrea ou vómito para minimizar o risco de contaxio en caso de tratarse dun 

proceso infeccioso. 

 TRAUMATISMOS BUCODENTAIS 

En casos graves: 

PAS – Protexer Avisar preferentemente ao 061 (ou 112) ou avisar á persoa de 

referencia do centro Socorrer  

En caso de traumatismos dentais en dentes permanentes (maiores de 6 anos) é moi 

importante localizar o fragmento fracturado ou o dente enteiro de cara ao 

tratamento, tanto si está dentro da boca coma se saíu despedido. Coller o dente 

pola coroa evitando tocar a zona da raíz. Conservar a peza ou fragmento en leite 

fría, soro fisiolóxico, ou incluso na propia saliva (debaixo da lingua) se non hai máis 

remedio e a persoa accidentada é maior e non hai risco de que o trague. Nunca 

transportar en seco. Se a peza está luxada (dobrada, colgada aínda do raíz) non 

manipular. Avisar a familia e derivar a atención urxente de odontoloxía. Os dentes 

poden reimplantarse con éxito nas dúas primeiras horas (sobre todo na primeira) 

polo que a rapidez é clave. 

 

5. NOTIFICACIÓN AS FAMILIAS 

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

aos e ás menores ao seu cargo.  

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

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

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

actuacións que se están a levar a cabo.  

Cando a persoa que socorre estea sola a prioridade nestes casos será estar en 

contacto cos servizos de urxencia e seguir as súas instrucións. Cando a vítima estea 

estabilizada ou os servizos médicos asuman a súa atención será cando 

informaremos á familia por vía telefónica.  
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En caso de urxencias menos graves, independentemente de que se atenda á vítima, 

avisarase á familia da situación para que tome as medidas que estime oportunas. 

Ao remate da atención, cubrirase o “Rexistro de actuacións en emerxencias e 

incidencias” que estará na secretaría do centro e darase aviso mediante axenda do 

alumno/a independentemente de que xa houbese comunicación telefónica previa. 

 

6. REXISTRO DE INCIDENCIAS 

Haberá un caderno de “Rexistro de actuacións en emerxencias e incidencias” na 

secretaría do centro. 

6.1. En incidencias leves, cubriremos a táboa sinxela no que se rexistrará a 

data, a hora, o nome do alumno/a atendido/a, o nome e actuación levada 

polo profesor/a que o/a atendeu (que se lle fixo e que se lle aplicou de ser 

o caso). 

Posteriormente se lle notificará a persoa titora que será a responsable de trasladar a 

incidencia a familia mediante axenda. 

 Plantilla de rexistro de incidencias. 

Alumno/a Data Hora Incidencia Actuación Profesor/a 

 
 
 

     

 

6.2. En incidencias graves = Plantilla de rexistro de incidencias + informe de 

comunicación as familias. 

6.3. Incidencias Alerta Escolar = Formulario Alerta Escolar + Plantilla de 

rexistro de incidencias + informe de comunicación as familias. 

 

7. BOTIQUÍN 

 

A caixa de urxencias básica pode ser calquera caixa de metal ou plástico resistente 

que peche ben para dificultar o acceso do alumnado ao seu interior. 

Preferiblemente sen chave e facilmente transportable. Todo o persoal do centro 

debe saber onde se garda e, cando se utiliza debe deixarse de novo no seu sitio.  

Ademais da caixa de urxencias básica, naqueles locais que, polo labor que se 

desenvolve neles, sexa recomendable, como son cociñas, obradoiros de tecnoloxía 
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ou de módulos profesionais, contarase tamén cunha caixa de urxencias básica que 

permita a intervención inmediata. Nestes casos será o responsable directo do local 

(xefe de cociña, profesor da aula ou xefe de departamento) o encargado de velar 

porque a caixa de urxencias conteña o material axeitado e en uso. Igualmente 

contarase unha pequena caixa de urxencias transportable que deberá levarse nas 

excursións e saídas do centro que conterá tan só o material básico de primeira 

intervención. No caso de que no centro atopemos alumnado con enfermidade 

crónica que precise de determinada medicación (regular ou de urxencia) esta 

gardarase debidamente, en contedor ou compartimento aparte, e non mesturado 

co material de acceso común, coas condicións de isotermia ou refrixeración que 

procedesen, de ser o caso. 

 

7.1. O contido da caixa de urxencias básico central: 

Será, cando menos: 

 Gasas estériles 

 Luvas estériles 

 Vendas de gasa 

 Algodón (NUNCA USAR EN FERIDAS) 

 Tiras adhesivas (tirita) 

 Esparadrapo de papel (hipoalerxénico) 

 Triángulos de tela para inmobilizacións e vendaxes improvisados 

 Bolsas de frío instantáneo 

 Soro fisiolóxico 

 Xabón neutro 

 Gasas con remate para taponamentos nasais 

 Antiséptico incoloro tipo clorhexidina 

 Antiséptico coloreado tipo povidona iodada 

 Termómetro 

 Tesoiras de punta redondeada 

 Pinzas sen dentes 

 Lanterna 

 Manta térmica. 

 

7.2. LOCALIZACIÓN E PERSOA RESPONSABLE 

As caixas de urxencia colocaranse en lugares visibles e accesibles, haberá al menos 

un en cada edificio, da seguinte maneira: 

o O central, en secretaría, responsable Alba Villar. 

o Un na sala de mestres de secundaria, responsable María del Carmen Freire. 
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o Un na zona de educación infantil, responsable Alba Villar. 

o Un na zona de obradoiro, responsable Alba Villar. 

o Un portátil no ximnasio e patio – mestres de EF do centro. 

o Un para saídas do centro, responsable Alba Villar. 

 

7.3. USO DO BOTIQUÍN 

Calquera das caixas de emerxencias do centro serán única e exclusivamente 

manipuladas polos profesores e profesoras do centro. 

Nas incidencias ocorridas durante os tempos de lecer, unha das dúas persoas de 

garda do patio acompañará e atenderá os nenos e nenas lesionados. 


