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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de uso do centro pola tarde 
Na procura de facilitar o servizo e ao mesmo tempo, garantir a seguridade do centro, establécense as 

seguintes indicacións: 

1. Fóra do horario escolar non está permitido o acceso ao centro agás en situacións ordinarias (avaliacións, 
reunións...) e extraordinarias (probas [máximo 90 minutos], outros...) 

2. O protocolo de seguridade do centro só permite o acceso ao hall principal, salón de actos, aulas Informática 0 
e 1º ESO D, e aseos de alumnado do andar baixo.   No caso de querer acceder á outros espazos solicitarase o 
acceso ao persoal de limpeza xa que, por norma, estará pechado o acceso á conserxería, ás oficinas e á zona de 
aulas. 

3. No caso de solicitar o acceso pola tarde, deberase facer cunha semana de antelación e por escrito mediante 
este impreso para garantir a dispoñibilidade do servizo e ter informado ao persoal responsable e de servizos. 

4. Calquera actividade a realizar polas tardes deberá garantir o descanso mínimo de dúas horas que establece 
a Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 
polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa 
organización e funcionamento, polo que non poderán comezar antes das 17 horas (luns e xoves) e das 
16:10 (martes, mércores e venres). 

5. Non se lle pode exixir a asistencia ao alumnado da ESO por carecer de servizo de transporte, agás en situacións 
de convocatoria oficial (probas, reunións...) organizadas pola dirección.  

6. Por mor de non existir servizo prestado polo persoal subalterno polas tardes, tanto o alumnado coma o 
profesorado deberá acceder ao centro ao mesmo tempo. 

7. O servizo de calefacción non está dispoñible polas tardes; o de cafetería estará dispoñible baixo demanda. 

Don/a _______________________________________________________________________________, 

membro do departamento de ___________________________________________________________, 

SOLICITO o día ____/____/202__, das ___:____ ás ___:____ horas.  (elixe a opción desexada) 

Espazo 
 Salón de actos.(250 pax)     1º ESO A.(30 pax)    Informática 0.(28 pax) 

 Outro. (_________________________________________________) 
 

Motivo  Proba (90 min máx.).   Reunión.   Outro. (________________________) 
 

Grupo/s  1º BTO ___.      2º BTO___.       Outro. (_______________________) 

Asdo.:  A persoa responsable.       Pontevedra, _____ de _______________ de 202__. 

Don/a ____________________________________. . (Exemplar para a xefatura de estudos) .  
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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de uso do centro pola tarde 
Na procura de facilitar o servizo e ao mesmo tempo, garantir a seguridade do centro, establécense as 

seguintes indicacións: 

1. Fóra do horario escolar non está permitido o acceso ao centro agás en situacións ordinarias (avaliacións, 
reunións...) e extraordinarias (probas [máximo 90 minutos], outros...) 

2. O protocolo de seguridade do centro só permite o acceso ao hall principal, salón de actos, aulas Informática 0 
e 1º ESO D, e aseos de alumnado do andar baixo.   No caso de querer acceder á outros espazos solicitarase o 
acceso ao persoal de limpeza xa que, por norma, estará pechado o acceso á conserxería, ás oficinas e á zona de 
aulas. 

3. No caso de solicitar o acceso pola tarde, deberase facer cunha semana de antelación e por escrito mediante 
este impreso para garantir a dispoñibilidade do servizo e ter informado ao persoal responsable e de servizos. 

4. Calquera actividade a realizar polas tardes deberá garantir o descanso mínimo de dúas horas que establece 
a Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 
polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa 
organización e funcionamento, polo que non poderán comezar antes das 17 horas (luns e xoves) e das 
16:10 (martes, mércores e venres). 

5. Non se lle pode exixir a asistencia ao alumnado da ESO por carecer de servizo de transporte, agás en situacións 
de convocatoria oficial (probas, reunións...) organizadas pola dirección.  

6. Por mor de non existir servizo prestado polo persoal subalterno polas tardes, tanto o alumnado coma o 
profesorado deberá acceder ao centro ao mesmo tempo. 

7. O servizo de calefacción non está dispoñible polas tardes; o de cafetería estará dispoñible baixo demanda. 

Don/a _______________________________________________________________________________, 

membro do departamento de ___________________________________________________________, 

SOLICITO o día ____/____/202__, das ___:____ ás ___:____ horas.  (elixe a opción desexada) 

Espazo 
 Salón de actos.(250 pax)     1º ESO A.(30 pax)    Informática 0.(28 pax) 

 Outro. (_________________________________________________) 
 

Motivo  Proba (90 min máx.).   Reunión.   Outro. (________________________) 
 

Grupo/s  1º BTO ___.      2º BTO___.       Outro. (_______________________) 

Asdo.:  A persoa responsable.       Pontevedra, _____ de _______________ de 202__. 

Don/a ____________________________________.   . (Exemplar para o persoal de servizos) . 
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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Solicitude de uso do centro pola tarde 
Na procura de facilitar o servizo e ao mesmo tempo, garantir a seguridade do centro, establécense as 

seguintes indicacións: 

1. Fóra do horario escolar non está permitido o acceso ao centro agás en situacións ordinarias (avaliacións, 
reunións...) e extraordinarias (probas [máximo 90 minutos], outros...) 

2. O protocolo de seguridade do centro só permite o acceso ao hall principal, salón de actos, aulas Informática 0 
e 1º ESO D, e aseos de alumnado do andar baixo.   No caso de querer acceder á outros espazos solicitarase o 
acceso ao persoal de limpeza xa que, por norma, estará pechado o acceso á conserxería, ás oficinas e á zona de 
aulas. 

3. No caso de solicitar o acceso pola tarde, deberase facer cunha semana de antelación e por escrito mediante 
este impreso para garantir a dispoñibilidade do servizo e ter informado ao persoal responsable e de servizos. 

4. Calquera actividade a realizar polas tardes deberá garantir o descanso mínimo de dúas horas que establece 
a Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 
polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa 
organización e funcionamento, polo que non poderán comezar antes das 17 horas (luns e xoves) e das 
16:10 (martes, mércores e venres). 

5. Non se lle pode exixir a asistencia ao alumnado da ESO por carecer de servizo de transporte, agás en situacións 
de convocatoria oficial (probas, reunións...) organizadas pola dirección.  

6. Por mor de non existir servizo prestado polo persoal subalterno polas tardes, tanto o alumnado coma o 
profesorado deberá acceder ao centro ao mesmo tempo. 

7. O servizo de calefacción non está dispoñible polas tardes; o de cafetería estará dispoñible baixo demanda. 

Don/a _______________________________________________________________________________, 

membro do departamento de ___________________________________________________________, 

SOLICITO o día ____/____/202__, das ___:____ ás ___:____ horas.  (elixe a opción desexada) 

Espazo 
 Salón de actos.(250 pax)     1º ESO A.(30 pax)    Informática 0.(28 pax) 

 Outro. (_________________________________________________) 
 

Motivo  Proba (90 min máx.).   Reunión.   Outro. (________________________) 
 

Grupo/s  1º BTO ___.      2º BTO___.       Outro. (_______________________) 

Asdo.:  A persoa responsable.       Pontevedra, _____ de _______________ de 202__. 

Don/a ____________________________________.          . (Exemplar para a/o interesada/o) .  


