
 

 
 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES NO CEIP PLURILINGÜE O CRUCEIRO PARA O CURSO 

ESCOLAR 2021/2022. 

 
Unha vez publicado o “PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS 

CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022” 

concretaremos algunhas das medidas que se levarán a cabo para o cumprimento do “Plan de 

actividades extraescolares”, sen prexuízo da correcta execución do resto de medidas recollidas, 

tanto no acordo, como no Protocolo, que sexan de aplicación nas aulas ou espazos   nos cales 

se desenvolvan as actividades. 

 
CONSIDERACIÓNS XERAIS: 

 

1. Nas actividades extraescolares será obrigatorio o cumprimento de todas as medidas que 

sexan de aplicación no centro educativo. 

2. Habrá total coordinación co centro para o acceso ao mesmo antes do comezo da actividade 

para a ventilación da instalación onde se vaia a desenvolver, así como para a organización 

dos espazos da mesma. Na medida do posible, sempre se acudirá a mesma instalación (aula, 

sala, ximnasio, pavillón) 

3. A aula será desinfectada antes e despois do seu uso, adaptando a súa realización a limpeza do 

centro. De igual xeito que se procederá a ventilación da mesma antes, durante e despois da 

actividade. 

4. Si as condicións meteorolóxicas o permiten algunhas actividades poderán realizarse  o aire libre. 

5. As actividades extraescolares serán orientadas por grupos de idade (por curso e/ou ciclo) ou  

por idades próximas, na medida do posible, para minimizar o contacto entre alumnos de 

diferentes grupos. Ademais de intentar garantir o maior  distanciamento posible entre os 

participantes . 

6. Os grupos de actividades serán estables e levarase a cabo un rexistro diario de asistencia 

(evitando novos membros, interaccións entre grupos e cambio de monitor/a). 

7. O aforo da actividade estará adaptado as ratios e as esixencias do centro educativo. 
8. O acceso as actividades será controlado polo monitor/a, seguindo os horarios establecidos para 

evitar aglomeracións tanto nas entradas como nas saídas. 

 

 
NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

- Os pais/nais/titores/as legais firmarán unha declaración responsable ao inicio das actividades 

onde se comprometen a valorar e respectar as seguintes normas: 



• Coñecer os protocolos   

• Realizar a enquisa de autoevaluación prevista no Protocolo de adaptación ao contexto covid-

19. 

• Informar ao monitor/a no caso de presentarse algunha das circunstancias previstas na enquisa. 

• Uso de máscara obrigatoria (salvo no caso de exención legalmente previstos e acreditados por 

informe sanitario). 

• Prohibida a entrada á instalación para as persoas alleas a actividade. 

• A recollida do alumnado realizarase polo monitor/a, en orde, cando a instalación este libre. 

• A recepción e recollida será para as actividades realizadas no: 

•  ximnasio diante no patio cuberto do exterior  

• aula usos múltiples /comedor no patio da porta principal do colexio 

• pavillón de deportes Vilalonga na porta exterior de entrada dos vestuarios na planta 
baixa  

• Na medida do posible, habilitarase unha porta de entrada e outra de saída. De non ser o caso, 

primeiro efectuarase a saída e posteriormente a entrada do novo grupo. Mantendo as distancias 

de seguridade. 

• Contarase con baños asignados que permitirán o lavado de mans as veces que sexa necesario. 

• Cada alumno/a terá unha zona delimitada para deixar os seus obxetos persoais.  

• Evitarase o uso compartido de materiais, Se fose necesario compartir, estará previamente 

hixienizado.  En todo caso serán de aplicación o resto de medidas recollidas no protocolo xeral. 

• Queda prohibido compartir botellas de auga. 

• Dependendo da duración e tipo actividade o/a monitor/a determinara quendas  e/ou zonas donde  

se permite sacar a máscara para beber.  

• A hixiene de mans realizarase con auga xabonosa ou xel hidroalcohólico, e será obrigatoria 

despois de xogar, tocar material deportivo, de ir ó baño, esbirrar, tusir... ou cando o determine a 

persoa monitora. 

 
 
 

No caso de detectarse síntomas nunha persona participante durante a actividade: 

-  Procederase ao illamento desta persoa no espazo delimitado para tal fin e seguirán todos os 

elementos previstos no Protocolo do centro educativo.  

 
*Todo o persoal coñecerá o Plan de actuación e as pautas de coordinación e comunicación.



 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVIV-19) 

 
D. /Dª. ____, con DNI 
número 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , c o m o p a i / n a i / t i t o r l e g a l d o a l u m n o / a 

  , matriculado no curso , do 

centro educativo     

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE: 

•  O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS 

CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 e 

que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa 

de autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro 

e contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en caso presentar 

cando menos un síntomas previstos. De igual xeito coñece a obriga de seguir as 

indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a conviva cunha 

persoa con diagnóstico positivo de Covid-19. 

• O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NO CENTRO 

CEIP PLURILINGUE CRUCEIRO ASI COMO  O PROTOCOLO /PLAN DE 

ACTIVIDADES  ORGANIZADAS POLA ANPA. 

 

O alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos sanitarios. 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo Covid do 

centro. 

 
En , a de de 2021. 

 
 
 

 
ASDO.    



ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 (PROTOCOLO DE 

ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVIV-19) 

 
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 

clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas 

solicite consulta no seu/súa médico/a ou pediatra. 

 
 

Presentou nos últimos días? SI NON 

Síntomas respiratorios Febre maior de 37,5C   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 
 
 
 
 

 

 SI NON 

CONVIVIU nos últimos 10 

días? 

cunha persoa Covid-19 + confirmado ?   

 


