
ADAPTACIÓN DO PROTOCOLO COVID A EDUCACIÓN FÍSICA

A  práctica  da Educación  Física,  actividade  física  e  deporte  xoga  un  papel

fundamental no mantemento dun sistema inmune eficiente na actual situación sanitaria.

A práctica habitual de actividade física reduce os factores de risco da COVID-19 como a

obesidade,  doenzas  cardíacas,  enfermidades  pulmonares  ou  diabetes.  Una  boa

condición física ten, ademais, beneficios para a saúde mental, incluíndo a redución do

risco de padecer estrés ou depresión.  É por estes motivos, que fai máis que nunca, a

necesidade  de  levar  a  cabo  unha  actividade  física  regular  tendo  en  conta  as

advertencias sanitarias para controlar esta pandemia.

Normas de funcionamento pavillón

-  Nas primeiras sesións daranse a coñecer  os novas rutinas para un funcionamento

seguro e preventivo durante as clases de Educación Física.

-  Para  un bo funcionamento  do  plan  de  adaptación  e  protocolo  de  Educación Física

resulta fundamental garantir a adquisición dos novos hábitos e rutinas no alumnado.

-   O alumnado esperará a  indicación  do profesor  para  entrar  no  pavillón,  mantendo

sempre a distancia de seguridade. Como referencia para o mantemento da distancia de

seguridade (1.5 metros), non poderemos tocar a ningún alumno ao noso arredor estando

cos brazos estirados. 

- O alumnado entrará pola porta dereita do pavillón e hixienizará as mans no momento da

entrada. Se existe outra clase a esa mesma hora no pavillón o alumnado entrará pola

porta esquerda, hixienizará as mans, e dirixirase á zona superior do pavillón.

- O alumnado  deixará a súas pertenzas onde indique o profesor. Non serán levadas aos

vestiarios. 

-  O acceso aos diferentes espazos dentro do ximnasio (bancadas,  aseos,  almacén...)

farase  baixo  a  autorización,  supervisión  e  seguindo  as  indicacións  de  seguridade  e

prevención indicadas polo profesor da materia. 

- Unha vez depositada a mochila dirixiranse á zona de explicación teórica e sentaranse

enriba do punto indicado no chan nunha cadeira. Este lugar será desinfectado ao finalizar

a  sesión.

- O alumno/a que teña prescrito o uso de broncodilatadores deberá traelos a todas  as

clases, así como coñecer a manipulación e a posoloxía indicada polos facultativos para o

seu caso.



- O traballo dentro do pavillón realizarase con máscara, adaptándose a intensidade das

tarefas  para  que  non  sexa  necesario  sacala.  Deberán  respectar  a  distancia  de

seguridade.

- O uso da máscara será OBRIGATORIO, non obstante fóra do pavillón, se a intensidade

das  actividades  así  o  requiren,  poderán  sacar  a  máscara  cando  a  separación  sexa

superior a 2 metros. Esta decisión será comunicada polo profesor. Nunca será a criterio

do alumno.

-  Na  pista  exterior,  en  función  do  tipo  de  actividade,  o  profesor  establecerá  unha

distribución que garanta, como mínimo, os dous metros de distancia.

- Traballaremos en grupos reducidos por estacións. Ao rematar a nosa estación un dos

membros do  grupo deberá  desinfectar  o  material  que  foi  manipulado  polo  alumnado.

Intentarase que utilicen o menor número posible de material.

- Empregaremos na medida do posible, material de uso individual polo que se contempla

a solicitude do mesmo ao longo curso. (mercar raqueta de bádminton, toalla e corda de

2,5m (8mm de grosor)).

-  O departamento  contará  con suficientes  pulverizadores con líquido  desinfectante  e

papel para secado a efectos de garantir unha adecuada e rápida limpeza do material. 

-  O alumnado deberá respectar a distancia interpersoal durante toda a sesión e non

compartir  material.  Para  a  realización  de  actividades,  xogos,  tarefas  ou exercicios  o

profesorado definirá o espazo persoal para cada practicante.

-  En situacións extraordinarias  de malestar,  ansiedade ou dificultades respiratorias  o

alumno/a poderá, con permiso do profesor/a, retirarse da sesión ata as zonas libres de

máscara e recuperarse. En ningún caso poderá haber máis de dous practicantes nesta

zona (no exterior, a un lado e outro da porta lateral do ximnasio). 

- O alumnado terá prohibida a entrada dos almacéns onde se garde material. Só poderán

acceder a el coa autorización do profesor e baixo a supervisión deste.

-  O vestiario e baños só poderán ser empregados coa autorización expresa do profesor.

Non podendo permanecer máis de 3 alumnos dentro do mesmo. 

- Recoméndase cambiar a máscara ao finalizala sesión de clase de Educación Física,

debido ao exceso de humidade.

-  Ao rematar a sesión  hixienizarán, outra vez, as mans no momento de abandonar o

pavillón.

-  Deberán respectar a distancia de seguridade no desprazamento á súa aula.

- Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas ao longo de toda a

xornada.



Consideracións metodolóxica

-  Agruparanse,  excepcionalmente e por  mor  da pandemia,  as sesións de Educación

Física nun só bloque de 100 minutos.

-  Nas  primeiras  sesións  do  curso  impartirase  unha  sesión  sobre  actividade  física  e

COVID-19 coa finalidade de que o alumnado coñeza os riscos de contaxio e estratexias

para evitar este durante a práctica deportiva, e na súa vida cotiá.

- A entrega de traballos ou a realización de exames teóricos será, preferiblemente, de

xeito telemático. Explicarase, nas primeiras sesións do curso, o uso da aula virtual.

-  Salvo  nas sesións no exterior,  deberán deseñarse tarefas,  actividades e  xogos de

intensidade media-baixa e tendo en conta que os tempos de recuperación poden ser

superiores. 

- Priorizarase o uso de material individual, non compartido e aproveitando ao máximo as

posibilidades pedagóxicas en cada sesión. 

- O traslado do alumnado, desinfección de material e aseo/cambio de roupa precisará

dunha xestión eficiente do tempo que irá en detrimento do adicado á parte principal da

sesión. Faise necesario un exhaustivo deseño da mesma para optimizar os tempos de

práctica. 


