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PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
O Concello de Arteixo presenta o protocolo relativo ás actividades extraescolares do curso 
2021/2022. Debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, as actividades 
extraescolares sofren unha adaptación ás medidas recomendadas polas autoridades 
sanitarias. 
 
A inscrición nas actividades non garante a súa continuidade ao longo do curso escolar, 
podendo estas ser obxecto de modificación ou supresión, en adaptación ás indicacións 
sanitarias e normativa vixente ao respecto en cada momento. 
 

No desenvolvemento das actividades teranse en conta os protocolos de adaptación  ao 
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2021-2022 e os acordos do Consello da Xunta de Galicia, por ser esta a autoridade 
competente en materia sanitaria, así como as normas propias do Concello de Arteixo en 
canto ao uso das instalacións deportivas que son da súa titularidade. En concreto, 
aténdese ao establecido na ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia  

A práctica da actividade física e deportiva non federada axustarase ás seguintes regras:  

A práctica da actividade física e deportiva non federada poderase realizar ao aire libre ou 
en instalacións deportivas ao aire libre, e coa utilización de máscara.  

A práctica da actividade física e deportiva non federada poderá realizarse de forma 
individual ou colectiva, en instalacións e en centros deportivos pechados, coa utilización 
da máscara e sempre que non se supere o noventa por cento da capacidade máxima 
permitida. 
 
 

CONSIDERACIÓNS XERAIS 
 

 Manteranse os grupos de convivencia estable ou gardaranse as distancias de 
seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral. 

 Lévase un rexistro diario das persoas participantes nas actividades, así coma do lugar 
que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e 
facilitar a localización de posibles contactos estreitos. 

 Extremaranse as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois das 
actividades. 

 As actividades organizaranse de tal xeito que se poida facer unha saída e entrada 
graduada. 

 Todas as medidas e pautas establecidas neste protocolo poden estar suxeitas a novas 
medidas establecidas polas autoridades sanitarias en función da evolución 
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epidemiolóxica xerada pola pandemia, sendo polo tanto revisables para cumprir coa 
normativa de aplicación en cada momento. 

 Delimitaranse zonas para que cada alumno/a deixe os seus obxectos persoais, como 
poden ser a mochila ou botella de auga. Procurarase que este lugar sexa fixo durante 
todo o curso. 

 Na medida do posible, evitarase compartir material e, se fose necesario, estará 
previamente hixienizado. 

 Baixo ningún concepto se poderán compartir botellas de auga que deberán estar 
claramente identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente, xunto co resto 
de obxectos persoais. 

 No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade, 
procederase de acordo co previsto con carácter xeral e coas particularidades do plan 
de continxencia do centro. 
 

 
1. MEDIDAS DE HIXIENE 

 
 O uso da máscara é obrigatorio a partir dos 6 anos e recoméndase a idades máis 

novas. 
 Se o neno presenta algún síntoma (tose, febre, falta de aire) que poida estar asociado 

a COVID-19 ou estivo en contacto con algunha persoa que dera positivo en Covid-19 
nos últimos 15 días, non pode asistir baixo ningún concepto ás actividades. 

 O monitor encargado de realizar as actividades, empregará a máscara en todo 
momento e realizará unha hixiene correcta das mans durante todas as actividades. 

 As persoas participantes deberán levar a cabo a hixiene das mans ao chegar á 
instalación onde terá lugar a actividade. Como primeira opción, recoméndase o uso de 
auga e xabón sempre que sexa posible. Se non, utilizaranse xeles ou spray de 
desinfección. 

 As persoas participantes deben levar a cabo a hixiene das mans ao comezo e ao final 
de cada actividade. 

 En cada grupo de actividades haberá un monitor titular que se encargará de impartir 
dita actividade e que os nenos leven a cabo correctamente as rutinas de hixiene, 
axudándoos cando sexa necesario e para desinfectar todo o material empregado 
durante a clase. 

 
2. MEDIDAS DE HIXIENE DO MATERIAL E DA INSTALACIÓN 

 
 Todo o material de uso compartido para as actividades será desinfectado con produtos 

axeitados antes do inicio das actividades extraescolares. 
 Todo o material de uso compartido será desinfectado durante a actividade e unha vez 

rematado polo monitor correspondente. 
 O persoal encargado de desinfectar o material realizará unha correcta hixiene das 

mans. Para levar a cabo a desinfección empregará luvas. 
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 Para a desinfección empregarase solución a base de hipoclorito ou disolución a base 
de etanol, en función das características do material a desinfectar. 

 O segundo monitor tamén se encargará de ventilar a instalación entre clase e clase e 
supervisar que os aseos estean en condicións óptimas para que o seguinte grupo 
poida realizar as súas rutinas de hixiene con total seguridade. 

 
 
 
3. ENTRADA E SAÍDA DOS PARTICIPANTES EN CADA CENTRO  
 
Queda expresamente prohibido o acceso aos centros das persoas acompañantes do 
alumnado que asiste ás actividades. 
 
 
CEIP GALÁN. A entrada e saída de todas as persoas participantes nas actividades s 
extraescolares do CEIP Galán terá lugar pola porta do lateral de acceso ao centro. 
 

 Recollida e entrega dos participantes 
o Ás 16:00 horas, o monitor que imparte as actividades recolle aos participantes a través do 

portal de acceso lateral ao centro e ás 16:55 entrégaos ás persoas autorizadas no mesmo 
portal. 

o Ás 17:05 o monitor ou monitor que imparte a actividade recolle aos participantes no portal 
de acceso lateral ao centro e ás 18:00 o monitor ou monitor entrégaos no mesmo portal a 
persoas autorizadas. 

 Recollida de participantes que van ao comedor do centro 
o Os nenos e nenas do comedor recóllense ás 16:00 horas no punto de encontro, situado no 

patio cuberto.  
o O coordinador do centro será o encargado de recibir aos participantes das actividades e 

organizalos en grupos. Cada grupo será supervisado polo segundo monitor de actividade 
que será o encargado de levalo á instalación correspondente. 

 Cambios de actividades a las 17:00h 
o Ás 17:00 horas, un monitor será o encargado de levar aos participantes que teñan 

actividade de segunda hora ao punto de encontro. O coordinador do centro será o 
encargado de recoller no punto de encontro aos nenos e nenas. 

 
 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
“Una manera de hacer Europa”   

Telfs: 981 600 009 – 981 659 000 
web. www.arteixo.org 

 
 
 

4 de 5 
 

 
 
 
 
 HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

Técnicas de estudo

(inclúe ábaco) 

3º- 6º  EP

Xogando
EI-1º-2º EP

Novas 
Tecnoloxías-
Informática

EP

Baile galego 
Infantil e Primaria

Taller de Arte
EI-EP

Mecanografía 
EP

17:00-18:00

Baile Moderno
EP

Idioma estranxeiro
EI-EP

Pandeireta
Infantil e Primaria

Robótica
EP

Instrumento-Guitarra
3º-6º EP

Taller de ciencia-
Investigamos

EI-1º-2º EP

Artesanía-
Manualidades

2º-6º EP

Baile Moderno
EI

Música
EI-1º-2º EP

Oratoria e 
liderazgo
5º-6º EP

Teatro
EI-EP

(2 horas)

Taller de 
emprendemento

2º-6º EP

16:00 -17:00
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