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ANEXO IV: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

Consideracións xerais sobre actividades complementarias e 

extraescolares nos centros educativos: 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias 

de seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral. 

2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente 

aglomeracións. 

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así 

como o lugar que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar 

as interaccións e facilitar a localización de posibles contactos estreitos. 

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e 

despois da actividade. 

5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá 

coñecerse con antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser 

asumida e explicada ao alumnado de acordo á súa idade. 

6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as 

medidas de seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Os 

alumnos/as serán acompañados polo profesorado correspondente na 

proporción como mínimo dun profesor por cada unidade.  

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as 

medidas de hixiene, por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase 

o lugar que ocupa o alumnado que será fixo nos dous sentidos do traxecto. 

8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este 

deberá coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o 

Plan de adaptación do centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de 
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autoavaliación antes da actividade. En ningún caso acudirá se teñen síntomas 

de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se trata de actividades 

esporádicas como regulares o Equipo Covid estará informado en todo momento 

así como o profesorado afectado e o PND que deba atendelo e levarase rexistro 

da súa presenza e interaccións. 

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, 

gardarán o uso de máscara e distancia de seguridade. 

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, 

tales como persoal da ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de 

ensinoaprendizaxe na atención á diversidade, deberán asinar a declaración 

responsable que asina o alumnado, coñecer e asumir o protocolo do centro e 

extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade 

educativa. 

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar 

sempre acompañadas de persoal do centro. 

12. Nas actividades educativo-culturais nas que colabore o concello, o IES Agra 

de Raíces faralles chegar este protocolo a efectos de coñecemento e 

coordinación das medidas preventivas. 

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do 

Equipo Covid. 

14. Os eventos e celebracións que teñan lugar no centro educativo realizaranse 

sempre que se poida ao aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus 

homólogos no ámbito comunitario. 
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DECLARACION RESPONSABLE 

 

D.Dª__________________________________________________________

__________, con DNI número ________________________________, como 

pai/nai/titor legal do alumno/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 alumno/a non poderá 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 Cee, a ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 

 


