
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DOS RECREOS 
 
 

1º e 2º ESO:   dende as 11:00 ata as 11:30 
 
1º durante o PRIMEIRO TRIMESTRE o recreo organízase do seguinte xeito: 
 
1º ESO- Pista polideportiva cuberta, rampa de acceso e zona inferior da zona exterior. 
 
 1ºA+1ºD+1ºG- Escaleira central. Saída por S11. Pista cuberta ou inferior. 
 1ºB+1ºC+1ºE+1ºF- Escaleira hall. Saída por S14. Pista cuberta ou inferior. 
 
 (* Nos días de moita choiva, o alumnado de 1º ESO permanezará na súa aula). 
 
2º ESO- Zona exterior, excepto zona inferior. 
  
 2ºA- Escaleira central. Saída por S12.   
 2ºB- Escaleira central. Saída por S13. 
 2ºC- Saída por S12. 
 2ºD- Saída por conserxería 
 
  
* Nos días de choiva, o alumnado de 2º ESO, ubicarase do seguinte xeito. 
 
 2ºA- Baixada por escaleira central. Saída S12. Zona cuberta detrás da cafetería. 
 2ºB- Baixada por escaleira central. Saída S13. Zona cuberta S13. 
 2ºC- Saída por S12. Zona cuberta S12. 
 2ºD- Saída por conserxería. Zona cuberta acceso principal. 
 
 
3º e 4º ESO: dende as 11:50 ata as 12:20 
 
Durante o primeiro trimestre dividremos o recreo do seguinte xeito: 
 
3º ESO- Pista polideportiva cuberta, rampa de acceso e zona inferior da zona exterior. 
 
 
3ºA- Escaleira hall. Saída conxerxería. Pista cuberta ou inferior. 
3ºB- Saída S13. Pista cuberta ou inferior. 
3ºC+3ºD-Saída S14. Pista cuberta ou inferior. 
 
(* Nos días de moita choiva, o alumnado de 3º ESO permanezará na súa aula). 
 
4º ESO- Zona exterior, excepto zona inferior. 
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 4ºA- Baixada por escaleira central. Saída S12.   
 4ºB- Baixada por escaleira pinar. Saída S11. 
 4ºC- Saída por S11. 
 4ºD- Baixada por escaleira pinar. Saída S11. 
 
  
* Nos días de choiva, o alumnado de 4º ESO, ubicarase do seguinte xeito. 
 
 4ºA- Baixada escaleira hall. Saída por conserxería. Zona cuberta acceso principal. 
 4ºC- Baixada por escaleira central. Saída S11. Zona cuberta detrás da cafetería. 
 4ºB- Baixada por escaleira pinar. Saída S13. Zona cuberta S13. 
 4ºD- Baixada por escaleira pinar. Saída por S12. Zona cuberta S12. 
  
 
 

ORGANIZACIÓN DOS ASEOS DURANTE OS RECREOS 
 

1ºESO + 3ºESO: Utilizarán os baños da planta baixa, e de ser necesario, os do sótano. 
 
2ºESO + 4ºESO: Utilizarán os baños da primeira planta, próximos aos departamentos. 
 
 
EDIFICIO “AS MARIÑAS” 
ALUMNADO BACHARELATO E ESA 
 
O alumnado destes cursos pode saír libremente durante os recreos. 
Segundo inspección e dado que non poden acudir aos laboratorios da Laboral, non poden ir á 
cafetería ou outras instalacións da Laboral. 
O incumprimento pode supoñer sanción. 
Deben comprometerse a gardar a distancia de seguridade. 
 
No edificio das Mariñas so hai baños para o alumnado na pranta baixa (dous mixtos e un de 
discapacitados) 
.BAÑO A. alumnado de 1º Bach e ESA 
.BAÑO B: alumnado d 2º Bach 
 


