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 Se o tempo o permite, algúns profesores optan por impartir docencia no exterior
como é o caso da materia de Inglés en 1º de bacharelato

As circunstancias derivadas da
pandemia obrigaron á instalación
dunha carpa provisional sobre a
pista polideportiva situada no pa-
tio interior aos edificios.

Con esta actuación preténdese
contar cun espazo cuberto para o
tempo de lecer e poder impartir
certas actividades da materia de
Educación Física e Deportiva que
non se poden facer no ximnasio,
ao non poder garantir o dis-
tanciamento de 1,5 metros, nin
tampouco no exterior por mor do
mal tempo invernal e, ademais, no
momento no que o Concello de
Viveiro tamén tivo que pechar
algunhas instalacións municipais.

A empresa propietaria da car-
pa e responsable da instalación
foi "Multicarpas Eijo" de Xove
e o custo do alugamento, previs-
to inicialmente ata finais deste se-
gundo trimestre, correrá  a cargo
do presuposto ordinario de
funcionamento do centro.

A situación de pandemia obriga a adoptar novas medidas de
prevención; neste caso, como non se poden facer actividades

deportivas no interior do ximnasio e no exterior impídeo a
climatoloxía, optouse pola
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Sarria, 1962 - Vigo, 2003

Poeta, escritora, tradutora e
profesora de Galego ligada a Edicións

Xerais de Galicia foi unha das voces
salientables da poesía galega

contemporánea. As súas obras considéran-
se transgresoras e  comprometidas,

sendo as máis coñecidas "Tigres coma
cabalos" e "Darío a diario" .

Xela Arias


