
ANEXO I: CONVIVENCIA NO RECREO

• O alumnado non pode permanecer nas aulas durante os recreos (excluido o
alumnado de 2º de bacharelato).

• Nas  sesións  anteriores  aos  recreos,  o  profesorado  esperará  a  que  todo  o
alumnado abandone a aula e pecharaa con chave.

• O persoal de conserxería será o encargado de revisar as aulas, os baños e os
corredores co fín de que ningún alumno incumpra a norma.

• Temos catro profesores de garda nos recreos, con autonomía para repartir as
diferentes posicións de control do alumnado ó longo do curso.

• O alumnado que non respecte as normas de convivencia debe ser amoestado
e en función da gravidade da conduta se notificará a xefatura de estudos.
Terase en especial consideración a reincidencia no mal comportamento.

- ZONA 1 (patio de atrás):

1º e 3º ESO no 1º Recreo 2º e 4º no 2º Recreo

A) Patio cuberto, pista deportiva e proximidades do CFR.
B) Corredor de acceso á cafetería e baños do andar baixo.

- ZONA 2 (patio cafetería):

1º e 3º ESO no 2º Recreo 2º e 4º no 1º Recreo

A) Patio entre o edificio e a cafetería.
B) Interior da cafetería. 

O alumnado que estea no patio de atrás poderá ir ao patio da cafetería a comprar á
mesma, volvendo inmediatamente ao patio que lle corresponde.
O alumnado da  zona 2  só  poderá  acceder  ao  pavillón  polideportivo cando teña
actividades organizadas polo departamento de educación física.

O alumnado poderá ir ao baño durante os recreos controlando o aforo de máximo 3
alumnos por baño.
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PROFESORADO

Os profesores de garda de recreo deben distribuírse do seguinte xeito:
- Dous profesores atendendo a ZONA 1, procurando repartir a ZONA 1A e a
ZONA  1B  (control  de  aforo  nos  baños).  Deberíase  de  controlar  o  baño
feminino próximo ao Ximnasio e o baño feminino da porta que da ao CFR.
- Un profesor (ou dous profesores) atendendo a ZONA 2, procurando evitar
que os alumnos desta zona entren no edificio durante o recreo e que usen a
entrada secundaria.
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INSTRUCIÓNS para o RECREO
(para unha mellor convivencia)

ALUMNADO de 1º e 3º ESO

• 1º Recreo no Patio da Cafetería e 2º Recreo no Patio de Atrás.  

• Poderán  ir  a  comprar  a  cafetería  no  2º  recreo  volvendo
inmediatamente ao patio de atrás.

• PAVILLÓN: Podedes ter acceso ao pavillón se estades apuntados ou
ides a participar no programa de actividades deportivas.

• BIBLIOTECA: Se decidides quedarvos na biblioteca debedes facelo ó
comezo  e  non  poderedes  entrar  e  saír  (a  persoa  de  garda  de
biblioteca controlará o aforo máximo).

• IR Ó BAÑO: podedes ir ao baño no andar da vosa aula de referencia
nos primeiros 5 minutos ao salir ao recreo. No resto do tempo de
recreo poderedes ir a o baño no andar baixo.

• SAÍDA DO CENTRO:  Só o  alumnado de bacharelato  pode saír  do
recinto escolar durante o recreo.

FACEDE  SEMPRE  CASO  DAS  INDICACIÓNS  DO  PROFESORADO  E  O
PERSOAL  DE  CONSERXERÍA,  PARA  QUE  POIDADES  DISFRUTAR  DO
RECREO SEN INCIDENCIAS.

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN 
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INSTRUCIÓNS para o RECREO
(para unha mellor convivencia)

ALUMNADO 2º e 4º ESO

• 2º Recreo no Patio da Cafetería e 1º Recreo no Patio de Atrás  

• Poderán  ir  a  comprar  a  cafetería  no  1º  recreo  volvendo
inmediatamente ao patio de atrás

• PAVILLÓN: Podedes ter acceso ao pavillón se estades apuntados ou
ides a participar no programa de actividades deportivas.

• BIBLIOTECA: Se decidides quedarvos na biblioteca debedes facelo ó
comezo  e  non  poderedes  entrar  e  saír  (a  persoa  de  garda  de
biblioteca controlará o aforo máximo).

• IR Ó BAÑO: podedes ir ao baño no andar da vosa aula de referencia
nos primeiros 5 minutos ao salir ao recreo. No resto do tempo de
recreo poderedes ir a o baño no andar baixo.

• SAÍDA DO CENTRO:  Só o  alumnado de bacharelato  pode saír  do
recinto escolar durante o recreo.

FACEDE  SEMPRE  CASO  DAS  INDICACIÓNS  DO  PROFESORADO  E  O
PERSOAL  DE  CONSERXERÍA,  PARA  QUE  POIDADES  DISFRUTAR  DO
RECREO SEN INCIDENCIAS.

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN 
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PERSOAL DE CONSERXERÍA

• Os alumnos non poden permanecer nas aulas durante os recreos.

• Controlar  a  porta  de  entrada  ao  centro  velando  para  que  o
alumnado da ESO non saia do centro.

• Nos recreos encargaranse de que os alumnos non suban aos pisos
superiores e non vaian polo corredor das aulas do andar baixo.

• O persoal de conserxería será o encargado de revisar os baños e os
corredores co fín de que ningún alumno incumpra a norma.
- Corredores e baños da primeira planta.
- Corredores e baños da segunda planta.
- O baño feminino da zona do Ximnasio debería ser controlado polo
profesorado que está de garda.
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