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INSTRUCIÓNS/PROTOCOLOS: 

 DEVOLUCIÓN LIBROS DE PRÉSTAMO
 LIBROS DA BIBLIOTECA
 EQUIPOS EDIXGAL (2º ESO)
 VACIADO DE TAQUILLAS

Debido ás circunstancias derivadas da Emerxencia
Sanitaria, e co ánimo de garantir a seguridade da

Comunidade Educativa do Lucus Augusti, os
procedementos para a devolución dos materiais
prestados ó alumnado durante o curso 2019/2020

seguirán os seguintes horarios e protocolos de
actuación.
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1º ESO:

DÍA MES HORA CURSO QUENDA

25 xuño 10:00 A de Abelleira Gorgoso a López Meilán
25 xuño 10:30 A de López Núñez a Vélez Pérez
25 xuño 11:00 B de Alonso Fidalgo a Mineia Caramalau
25 xuño 11:30 B de Parga Vázquez a Vázquez Fernández
25 xuño 12:00 C de Abelleira Hernández a Fernández Sixto
25 xuño 12:30 C de García Sánchez a Zekhinini Kahyari
25 xuño 13:00 D de Abuín Campos a Mendoza Troitiño
25 xuño 13:30 D de Micucci Castillo a Viana Valiña
25 xuño 14:00  INCIDENCIAS

PROTOCOLO de ACTUACIÓN

1. O  alumnado  accederá  ó  centro  pola  porta  do  patio. Na  entrada,
agardarase, a ser chamado, respectando a distancia de seguridade. Na
entrada haberá  dispensores de Xel Hidroalcohólico de uso obrigado. 

2. Na  planta baixa o alumnado devolverá os  libros de préstamo. O titor do
grupo marcará na folla de rexistro os libros que devolve cada alumn@. No
caso  de  ter  materias  suspensas,  a  devolución  dos  libros  desas  materias
posporase  ata  o  7  de  setembro,  o  que tamén se  marcará  na  folla  de
rexistro. O titor, co alumno/a diante, valorará o estado do libro (bo- regular-
inservible). Titor e alumno asinarán a folla de rexistro.

3. Rematada  a  entrega  de  libros  de  texto  o  alumnado  que  teña  que
devolvolver  libros  de  lectura,  incluidos  os  do  departamento  de  inglés,
dirixirase á biblioteca.  O profesorado de garda de Biblioteca recollerá e
rexitrará as devolucións.

4. Por último, o alumnado dirixirase a súa aula, baixando polas escaleiras máis
próximas ao departamento de Alemán, para abrir  a  taquilla e retirar  os
obxectos que poidera ter nela. O conserxe encargado verificará o estado
da taquilla e recollerá o candado. 

5. O alumnado sairá do centro pola porta pequena (pegada ao xulgado). 
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2º ESO:

DÍA MES HORA CURSO QUENDA

26 xuño 10:00 A de Bao San Emeterio a Gómez Pumariño
26 xuño 10:30 A de López Rivas a Viana Valiña
26 xuño 11:00 B de Alonso Permuy a Juárez Marcono
26 xuño 11:30 B de Méndez Núñez a Vila Millares
26 xuño 12:00 C de Álvarez Varela a Moreno Pérez
26 xuño 12:30 C de Núñez Franco a Yilmaz Peinó
26 xuño 13:00 D de Aberrich a González Zervino
26 xuño 13:30 D de Iglesias Pereiro a Vilanova Dadín
26 xuño 14:00  INCIDENCIAS

PROTOCOLO de ACTUACIÓN 

1. O  alumnado accederá ó centro, con mascarilla, pola porta do patio. Na
entrada,  agardará,  a  ser  chamado,  respectando  a  distancia  de
seguridade. Na entrada haberá  dispensores de Xel Hidroalcohólico de uso
obrigado. 

2. Na  planta baixa o alumnado devolverá os  libros de préstamo. O  titor do
grupo marcará na folla de rexistro os libros que devolve cada alumn@. No
caso  de  ter  materias  suspensas,  a  devolución  dos  libros  desas  materias
posporase ata o mes de setembro (antes do 7), o que tamén se marcará
na folla de rexistro. O titor, co alumno/a diante, valorará o estado do libro
(bo- regular- inservible). Titor e alumno asinarán a folla de rexistro.

3. Rematada  a  entrega  de  libros  de  texto  o  alumnado  que  teña  que
devolvolver  libros  de  lectura,  incluidos  os  do  departamento  de  inglés,
dirixirase á biblioteca.  O profesorado de garda de Biblioteca recollerá e
rexitrará as devolucións.

4. Deseguido,  o  alumnado  subirá  ao  despacho  de  Dinamización  TIC (1º
andar) onde devolverá o  Equipo EDIXGAL  (maletín, punteiro e cargador).
No caso de ter materias suspensas a devolución do equipo posporase ata
o mes de setembro (antes do 7).

5. Por  último,  o  alumnado  dirixirase a  súa  aula,  baixando polas  escaleiras
pegadas ao departamento de Alemán, para abrir  a  taquilla e retirar os
obxectos que poidera ter nela. O conserxe encargado verificará o estado
da taquilla e recollerá o candado. 

6. O alumnado sairá do centro pola porta pequena (pegada ao xulgado). 
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3º ESO:

DÍA MES HORA CURSO QUENDA

29 xuño 10:00 A de Aberrich a Mosquera Sixto
29 xuño 10:30 A de Núñez Rodríguez a Zarauza Prospert
29 xuño 11:00 B de Álvarez Pardo a Muras Gómez
29 xuño 11:30 B de Otero Lorenzo a Zas Gómez
29 xuño 12:00 C de Carbajo Rodríguez a López Penela
29 xuño 12:30 C de López Pérez a Zarauza Prospert
29 xuño 13:00 D de Badea a George Ayala
29 xuño 13:30 D de Llácer Baladrón a Vila Serén
29 xuño 14:00  INCIDENCIAS

PROTOCOLO de ACTUACIÓN:

1. O  alumnado accederá ó centro, con mascarilla, pola porta do patio. Na
entrada,  agardará,  a  ser  chamado,  respectando  a  distancia  de
seguridade. Na entrada haberá  dispensores de Xel Hidroalcohólico de uso
obrigado. 

2. Na  planta baixa o alumnado devolverá os  libros de préstamo. O  titor do
grupo marcará na folla de rexistro os libros que devolve cada alumn@. No
caso  de  ter  materias  suspensas,  a  devolución  dos  libros  desas  materias
posporase ata o mes de setembro (antes do 7), o que tamén se marcará
na folla de rexistro. O titor, co alumno/a diante, valorará o estado do libro
(bo- regular- inservible). Titor e alumno asinarán a folla de rexistro.

3. Rematada  a  entrega  de  libros  de  texto  o  alumnado  que  teña  que
devolvolver  libros  de  lectura,  incluidos  os  do  departamento  de  inglés,
dirixirase á biblioteca.  O profesorado de garda de Biblioteca recollerá e
rexitrará as devolucións.

4. O alumnado sairá do centro pola porta principal. 
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4ºESO:

DÍA MES HORA CURSO QUENDA

30 xuño 10:00 A de Amiama Seco a Fernández Somoza
30 xuño 10:30 A Folgueiras Pérez a Vilasante Fernández
30 xuño 11:00 B de Abuín Pérez a López Cortón
30 xuño 11:30 B de López López a Vila López
30 xuño 12:00 C de Aberrich a González Padín
30 xuño 12:30 C de Puentes Sepúlveda a Yañez Rivera
30 xuño 13:00 D de Bellas Guitián a Jacob Díaz
30 xuño 13:30 D de Martelo García a Trejo Rial
30 xuño 14:00  INCIDENCIAS

PROTOCOLO de ACTUACIÓN 4ºESO:

1. O  alumnado accederá ó centro, con mascarilla, pola porta do patio. Na
entrada,  agardará,  a  ser  chamado,  respectando  a  distancia  de
seguridade. Na entrada haberá  dispensores de Xel Hidroalcohólico de uso
obrigado. 

2. Na  planta baixa o alumnado devolverá os  libros de préstamo. O  titor do
grupo marcará na folla de rexistro os libros que devolve cada alumn@. No
caso  de  ter  materias  suspensas,  a  devolución  dos  libros  desas  materias
posporase ata o mes de setembro (antes do 7), o que tamén se marcará
na folla de rexistro. O titor, co alumno/a diante, valorará o estado do libro
(bo- regular- inservible). Titor e alumno asinarán a folla de rexistro.

3. Rematada  a  entrega  de  libros  de  texto  o  alumnado  que  teña  que
devolvolver  libros  de  lectura,  incluidos  os  do  departamento  de  inglés,
dirixirase á biblioteca.  O profesorado de garda de Biblioteca recollerá e
rexitrará as devolucións.

5. O alumnado sairá do centro pola porta principal. 
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1º e 2º BACHARELATO

DÍA MES HORA

DÍA MES HORA
19 xuño 10:00 a 12:00

PROTOCOLO de ACTUACIÓN

1. O  alumnado accederá ó centro, con mascarilla, pola porta principal. Na
entrada haberá  dispensores de Xel Hidroalcohólico de uso obrigado. 

2. Os libros de lectura, incluidos os do departamento de inglés, devolveranse
na biblioteca. O profesorado de garda de Biblioteca recollerá e rexitrará as
devolucións.

3. O alumnado sairá do centro pola porta principal. 
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