
RECOMENDACIÓNS HIXIÉNICAS A SEGUIR NOS EXAMES DE TITULACIÓNS DE LECER  
E.O.N.P. DE FERROL

Co obxectivo de garantir as recomendacións Hixiénicas establecidas polas Autoridades Sanitarias, e colaborar no bo
desenvolvemento dos  exames nas  titulacións  de lecer,  que  se  van  realizar  na EONP  de  Ferrol,  solicítase a  vosa
colaboración lendo e seguindo as  normas establecidas neste documento .

Se algunha persoa é COVID positivoe na data do exame debe absterse de presentarse pola súa propia saúde e pola de
todas as demais.

 Dentro do recinto da E.O.N.P.  de Ferrol,  así  como  en calquera espazo  pechado  recomendase  o uso  da
mascarilla segundo as recomendacións da Xunta de Galicia nos centros de ensino.

 O acceso dos e das aspirantes ao centro farase pola  porta principal  do mesmo situado na fachada este-
sureste fronte ao aparcamento de vehículos.

 O acceso ao centro, e  coa finalidade de evitar aglomeracións na entrada, farase escalonadamente, de
acordo co horario establecido no Anexo I .

 Os e as aspirantes seguirán as indicacións preventivas hixiénicas que se sinalan na porta de acceso: uso de
mascarilla e  lavar as mans con xel hidro- alcohólico. A tal efecto se disporase dunha mesa situada no acceso
cun dispensador de xel hidro–alcohólico.

 Os/as aspirantes e representantes das escolas farán  uso dos rodapés de desinfección de calzado que se
instalen na entrada.

 Unha vez dentro do edificio os aspirantes dirixiranse directamente á aula correspondente, seguindo as sinais
do chan e as indicacións do persoal do centro. A circulación nos corredores e nas escaleiras do edificio farase
pola dereita. 

 No interior da aula e unha vez sentados todos os e as aspirantes será garantida unha separación corporal de
polo menos 1,5 metros entre cabezas e ventilación natural.

 En  cada  aula  na  que  se  realicen  exames  se  disporase  un  dispensador  de  xel  hidro–alcohólico  que  os
candidatos usarán.

 Durante a celebración do exame os e as aspirantes seguirán as instrucións dos/as membros do tribunal.

 Durante a celebración do exame  non se permitirá o intercambio de material  entre os e as  aspirantes:
bolígrafos, lápices, regras, compás, calculadoras, gomas, transportador de ángulos, etc. 

 Unha vez rematado o exame os/as aspirantes o indicarano ao tribunal, e un membro do mesmo dirixirase
a súa mesa para recoller o exame e entregaralle a copia da súa folla de respostas.



 Logo de entregar o exame os/as aspirantes abandonarán a aula e farán uso do xel hidro -alcohólico disposto
xunto a porta da aula,para dirixirse a saída do andar baixo que se lle indique. Ao deambular polos pasillos e
escaleiras o farano pola dereita .

 Unha vez rematado o exame, e segundo se ven facendo, o tribunal colgará as preguntas do exame e a
plantilla provisional na páxina web da EONP de Ferrol e no taboleiro do andar baixo disporase dun  código
QR así como na entrada do centro. 

 Estas medidas serán comunicadas os/as aspirantes que ao presentarse ás probas declaran que as coñecen e
aceptan.

Moitas gracias por seguir as indicacións.



ANEXO I

HORARIOS DOS EXAMES DE LECER 
DA CONVOCATORIA ORDINARIA DE SETEMBRO DE 2022

Normativa de aplicación

RESOLUCIÓN do 17  de  febreiro  de  2022,  da  Dirección  Xeral  de  Desenvolvemento  Pesqueiro,  pola  que  se
convocan exames  ordinarios  teóricos  e  prácticos  para  a  obtención  das  titulacións  que  habilitan  para  o
goberno  das  embarcacións  de  lecer  e  motos  náuticas  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  (código  de
procedemento PE616C)

ACCESO Á ESCOLA OFICIAL NÁUTICO PESQUEIRA DE FERROL PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES DE TITULACIÓNS 
NÁUTICO DEPORTIVAS DA CONVOCATORIA ORDINARIA DE SETEMBRO DE 2022.

PATRÓN/PATROA DE NAVEGACIÓN BÁSICA

Titulación: PATRÓN/PATROA DE NAVEGACIÓN BÁSICA

Data:  12 de setembro de 2022.  
Hora inicio do exame: 16:30 horas
Hora de acceso: 16:15 horas

Lugar de realización do exame: Aula comedor Andar baixo,
Alumnos/as: : Tódolos/as aspirantes admitidos na lista definitiva .

ACCESO Á ESCOLA OFICIAL NÁUTICO PESQUEIRA DE FERROL PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES DE TITULACIÓNS 
NÁUTICO DEPORTIVAS DA CONVOCATORIA ORDINARIA DE SETEMBRO DE 2022.

PATRÓN/PATROA DE EMBARCACIÓNS DE LECER

TRIBUNAL Nº 1

Titulación: PATRÓN/PATROA DE EMBARCACIÓNS DE LECER. 

Data: 13 de setembro de 2022
Hora inicio do exame: 16:00 horas
Hora de acceso: 15:45 horas

Lugar de realización do exame:  Aula comedor. Andar baixo 
Alumnos/as: :Tódolos aspirantes admitidos na lista definitiva do (TRIBUNAL 1)



ACCESO Á ESCOLA OFICIAL NÁUTICO PESQUEIRA DE FERROL PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES DE TITULACIÓNS 
NÁUTICO DEPORTIVAS DA CONVOCATORIA ORDINARIA DE SETEMBRO DE 2022.

PATRÓN/PATROA DE EMBARCACIÓNS DE LECER

TRIBUNAL Nº 2

Titulación: PATRÓN/PATROA DE EMBARCACIÓNS DE LECER. 

Data: 13 de setembro de 2022
Hora inicio do exame: 18:30 horas
Hora de acceso: 18:15 horas

Lugar de realización do exame:  Aula comedor. Andar baixo 
Alumnos/as: :Tódolos aspirantes admitidos na lista definitiva do (TRIBUNAL 2)

ACCESO Á ESCOLA OFICIAL NÁUTICO PESQUEIRA DE FERROL PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES DE TITULACIÓNS 
NÁUTICO DEPORTIVAS DA CONVOCATORIA ORDINARIA DE SETEMBRO DE 2022.

PATRÓN/PATROA DE IATE

Titulación: PATRÓN/PATROA DE IATE

Data:14 de setembro de 2022.
Hora inicio do exame: 16:30 horas
Hora de acceso: 16:15 horas

Lugar de realización exame:  Aula comedor  Andar baixo n
Alumnos: Tódolos aspirantes admitidos na lista definitiva.

NOTA
Todos os/as candidatos deberan presentar o seu Documento Nacional de Identidade (DNI) ou documento 
acreditativo, durante a proba e no aceso. 
Os candidadtos traerán  todo o material necesario para realizar o exame, un bolígrafo teoría e para os exercicios de 
carta todo o necesario ; lapis , borrador, Regras , e transportador de ángulos, compás e calculadora (non 
programable).

Os dispositivos electrónicos, teléfonos móbiles, reloxos, auriculares, etc..., deberan estar apagados e gardados.


