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USO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO IES RAMÓN 

MENÉNDEZ PIDAL NO CURSO 2020-21 

O centro IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL cede as Entidades Deportivas e 

Culturais nomeadas no seguinte documento o uso das instalacións deportivas nos horarios 

que abaixo se expoñen sempre e cando se comprometan ás directrices que neste 

documento se contemplan e que deberá ser asinado e entregado á súa Directora Mª 

Estrella Pérez Freire. 

En calquera momento a Dirección do centro poderá romper unilateralmente este 

compromiso polo motivo que considere con todas ou algunha destas entidades ou impoñer 

outros usos producto das obrigas ou consellos sanitarios ou das normas da Consellería de 

Educación da que dependen as instalacións.  

Ningunha destas asociacións poderá facer uso doutras instalacións do centro 

debido á situación sanitaria que estamos vivindo. 

XIMNASIO ou PISTA DE BALONCESTO EXTERIOR 

(PREFERIBLEMENTE) 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES SÁBADO 

10:00-

14:00 

     TEATRO 

Noite 

Bohemia 

16:30- 

17:30 

ANPA  ANPA ANPA ANPA TEATRO 

Noite 

Bohemia 

17:30-

18:30 

ANPA  ANPA TEATRO: 

Noite 

Bohemia 

TEATRO 

Noite 

Bohemia 

TEATRO 

Noite 

Bohemia 

18:30-

20:30 

ESGRIMA: 

ZENTOLOS 

PILATES ESGRIMA: 

ZENTOLOS 

TEATRO 

Noite 

Bohemia 

TEATRO 

Noite 

Bohemia 

TEATRO 

Noite 

Bohemia 

20:30-

21:30 

ESGRIMA: 

ZENTOLOS 

 ESGRIMA: 

ZENTOLOS 

   

 

PAVILLÓN 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES FIN DE 

SEMANA 

16:30-

20:30 

VOLEI 

ZALAETA 

VOLEI 

ZALAETA 

VOLEI 

ZALAETA 

VOLEI 

ZALAETA 

VOLEI 

ZALAETA 

VOLEI 

ZALAETA 
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ENtRADA E SAÍDA DAS INSTALACIÓNS 

Voleibol: Laborables: Entrada Portalón Rúa Disciplina; Fin de semana: Portalón 

Rúa Disciplina 

Teatro: Laborables: Portalón Rúa Disciplina (menos o coordinador que entrará por 

Porta Principal do centro e abrirá a porta do pavillón aos rapaces); Sábado: Entrada 

preferentemente Escaleiras Rúa Disciplina. Teatro este ano non poderá facer uso de 

ningunha instalación máis alá do ximnasio e do almacén do ximnasio. 

Esgrima: Portalón Rúa Disciplina (menos o coordinador que entrará por Porta 

Principal do centro e abrirá a porta do pavillón aos rapaces) 

Anpa: Portalón Rúa Disciplina (menos o coordinador que entrará por Porta 

Principal do centro e abrirá a porta do pavillón aos rapaces) 

Pilates: Portalón Rúa Disciplina (menos o coordinador que entrará por Porta 

Principal do centro e abrirá a porta do pavillón aos usarios das instalacións) 

 

RESPONSABILIDADE DO PECHE DAS INSTALACIÓNS: Non estando en 

horario de conserxería, as entidades que usan os espazos serán as responsables da apertura 

e peche das instalacións, así como de calquera desperfecto ou problema sanitario que se 

produza nelas tanto polo seu uso como por non pechar debidamente cando lles 

correspondía. Non poderán facer uso das instalacións máis alá do horario pactado 

ALFOMBRILLAS E CALZADO DESINFECTADO PARA O USO DA 

INSTALACIÓN:  

As entidades usuarias faranse cargo de aportar xel desinfectante e utilizar unha 

alfombrilla desinfectante para a entrada dos seus alumnos, xogadores, usarios…, de 

utilizar un producto desinfectante (tipo Sanytol) para o calzado de rúa que non será usado 

máis alá da zona pactada para tal fin (no caso de volei, a grada; e no caso das entidades 

que usan o ximnasio, desde as escaleiras á entrada do ximnasio, antes de baixar ás 

escaleiras). O calzado de rúa será o que se use para acceder aos servizos dos vestiarios 

que só serán utilizados como lavabos e urinarios cando non quede máis remedio. O que 

se procura é delimitar as zonas de maior perigo de contaxio exterior para proceder a unha 

limpeza máis profunda.  

Na zona de actividade tódalas entidades usaran outro calzado que sempre será 

deportivo para salvogardar o parqué. Este calzado terá que vir “desinfectado” da casa.  
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USO DA MÁSCARA:  

Mentras á Dirección do centro non se lle indique o contrario e esta o comunique 

a estas entidades, esta será OBRIGATORIA en todo momento 

MEDIDOR DE TEMPERATURA:  

O coordinador da actividade asegurararse de que a temperatura corporal dos 

usarios da instalación aos que dirixe é a correcta. 

PROTOCOLO DE SEGUIMENTO OBRIGATORIO  

Medidas  

 ENTRADA NA SALA  

1.- Máscara obrigatoria  

2.- Lectura de temperatura corporal (opcional pola entidade) e rexistro de nome. 

Calquera problema de saúde que se detecte terá que ser remitido coa maior celeridade 

posible ao correo do responsable de Actividades Extraescolares do centro, Tono: 

antoniofradefraga@gmail.com 

3.- Paso por alfombrilla desinfectante  

4.- Desinfección de mans  

5.-Asignación dunha zona para deixar o material mantendo a distancia cos demáis. Nesta 

zona cambio de calzado específico para a actividade que terá que vir desinfectado. 

 Non se permitirá a entrada a acompañantes. Non se fará uso dos vestiarios. É 

IMPRESCINDIBLE A PUNCTUALIDADE!!Non se permitirá a entrada na sala unha vez iniciada a 

actividade. É moi recomendable LEVAR AUGA!! Non se poderán utilizar os grifos. 

Limpeza das instalacións  

As entidades ou asociacións ou clubs deportivos nomeados neste documento terán que 

informar aos usuarios das instalacións do IES Ramón Menéndez Pidal que este non está en 

disposición de ceder estas instalacións nunhas condicións óptimas de limpeza, pois pese a que 

en días laborables a partir das 7:30 da mañá o ximnasio, o pavillón e os pasillos de acceso aos 

mesmos serán limpos e desinfectados polo personal do centro, durante toda a mañá tanto no 

periodo lectivo como nos recreos estes serán usados polo alumnado do instituto a quen non se 

lle requerirá os cambios de calzado e desinfeccións de mans tan controlados como aos usarios 

das instalacións de tarde.  
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Despois do uso escolar, o persoal de limpeza do instituto, que non se incrementou tras 

a crisis sanitaria do coronavirus, non poderá realizar outro repaso desinfectante destas 

instalacións ao mediodía, polo que as asociacións organizadoras das actividades escolares 

referidas serán as encargadas de limpar as súas zonas de uso antes de ser utilizadas por cada 

grupo de usuarios. Con este fin terán que pasar un producto desinfectante cunha mopa ao 

parqué e limpar do mesmo xeito a zonas de uso máis común. Este producto non será aportado 

polo Centro Educativo.  

Documento de compromiso  

Antes do uso das instalacións o “Documento de compromiso” que figura como última 

folla deste escrito deberá ser remitido por mail polas entidades que asinan este documento ao 

seguinte mail antoniofradefraga@gmail.com. Estas entidades e asociación pola seguridade 

sanitaria de todos non poderán aceptar a ningún/a usario/a que non tivera presentado este 

documento e que non se remitira a esta dirección do correo. 

Sinatura de Entidades: 

 

 

 

 

ESGRIMA                         VOLEIBOL                     ANPA               `   PILATES                  TEATRO           
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         COMPROMISO DE RESPONSABILIDADE NO USO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS  

Actividade:……………………………………….…… Organizada pola 

entidade…………………………………………………………………………………………………… desenvolvida 

en……………………………………………………….. entre(dia……..) de mes………………………………) de 

(ano………..) e o (dia……..) de mes………………………………) de (ano…………..). A través deste 

documento eu ……………………………………………………………………………………………………………., data de 

nacemento: ……/……./…….,   declaro que fun clara e debidamente informado/a como usuario ou 

como pai/nai/titor, que a decisión do meu fillo/a menor de idade con 

nome…………………………………………………………………………………………… 

de utilizar das instalacións deportivas, co fin de manter a súa preparación deportiva ou artística, 

é froito dunha decisión persoal e/ou conxunta, na que valoramos conscientemente tanto os 

beneficios dos efectos do adestramento coma os riscos para a súa saúde que comporta a 

práctica deportiva ou artística grupal na actual situación de pandemia.  

Do mesmo xeito fomos advertidos e informados sobre todos os riscos que implica 

contraer a enfermidade COVID-19, así como as posibles consecuencias e secuelas que podería 

comportar tanto para a nosa saúde como para a dos demais. Manifesto que eu/ou de ser o caso,  

meu fillo non tivo contacto con persoas infectadas nos últimos 14 días, non ten sintomatoloxías 

propias do COVID-19 tales como tose, febre, alteracións do sabor nin olfacto, nin é persoa 

pertencente aos colectivos de risco. 

 Así mesmo fun adecuadamente informado das medidas que debemos ter en conta para 

reducir os riscos, e son consciente que o/os responsable/s das instalacións deportivas non poden 

garantir a súa plena seguridade neste contexto. Son sabedor de que cando use as instalacións 

do IES Ramón Menédez Pidal, estas non estarán debidamente desinfectadas polo personal de 

limpeza da Consellería tras o uso matutino da rapazada do centro, polo que a responsabilidade 

sobre limpeza e desinfección nunca recaerá nin sobre a dirección do centro, nin sobre o personal 

de limpeza do Instituto, nin sobre a Consellería de Educación. 

Son consciente das medidas que debo adoptar para reducir a probabilidade de contaxio: 

distancia física, máscara respiratoria, lavado de mans frecuente e permanecer en casa de 

maneira prioritaria, entendendo o posible risco de infección por COVID-19 na actividade.  

A partir deste documento comprométome a seguir as directrices do Club ou entidade 

onde se vai a desempeñar a actividade, das autoridades sanitarias pertinentes, que coñecemos 

debidamente, así como as recomendacións con respecto á práctica deportiva na situación 

actual.  

Finalmente, facendo uso dos dereitos garantidos pola lei, declaro a nosa intención de 

usar as instalacións deportivas, asumindo persoal e individualmente todas as consecuencias e 

responsabilidades.                           

Sinatura …………………………………………………………………………………………. Data………………….  
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