
APORTACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE E.F. PARA O 
PROTOCOLO COVID-19 

 
 
Traslado ás instalacións de E.F.: 

Se vén doutra clase: O alumnado sairá da clase anterior 5 minutos antes de que toque 
o timbre, en fila e respectanto a distancia de 1,5m (instrucións da Consellería, versión 
do 31-08-2020).  

Se vén da casa ou do recreo: o alumnado dirixirase directamente, sen entrar no edificio 
do instituto, ao punto de encontro de E.F., previamente acordado coa profesora e fixo 
durante todo o curso. Esperará neste lugar mantendo a distancia de seguridade e 
deixando sempre libre a zona de paso e a porta de entrada. 

• Punto de encontro 1: patio cuberto. 
• Punto de encontro 2: zona semicuberta entre o ximnasio e a cafetería. 

A profesora de E.F. recollerá ao alumnado no punto de encontro e acompañarao ata a 
instalación correspondente. 

Se a profesora non pode acudir á clase e o alumnado xa baixou ao punto de encontro o 
profesorado de garda poderá ir a este lugar a buscar ao alumnado.  

Ao departamento de E.F. gustaríalle, se a climatoloxía, a organización do centro e a 
disponibilidade do  profesorado de garda o permite, poder facer algún tipo de actividade 
física ao aire libre co alumnado que tiña clase de E.F. O departamento prioriza pola 
realización dun roteiro seguro ao redor do instituto, practicado previamente co alumnado 
e profesorado. 

 
 
 

 



A saída das instalacións deportivas farase 5 minutos antes de que toque o timbre se 
ten que incorporarse noutra clase. A profesora acompañará ao alumnado ata a porta de 
acceso ao edificio do IES e velará porque o traslado sexa ordeado e respectando a 
distancia interpersoal de 1,5m. 
 

Uso das instalacións: 
 
Priorizarase a utilización das instalacións exteriores, como os campos de fútbol, pistas 
de tenis e a contorna natural do centro. 
Nas instalacións interiores:  
O aforo do ximnasio é moi limitado polo que só se pode utilizar cos grupos de clase 
inferiores a 20 alumnos/as. 
Realizaranse tarefas de ventilación periódica, como mínimo, de forma diaria e durante 
o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, manteranse 
as portas abertas para evitar o contacto das persoas cos pomos e asegurar esta 
ventilación. 
A entrada e saída do pavillón Coto Ferreiro será pola porta máis cercana ao instituto.  
Realizarase a hixiene de mans e calzado na entrada e saída das mesmas. 
Unha vez dentro o alumnado dirixirase en orde e mantendo a distancia de seguridade 
ao lugar asignado para deixar a mochila durante a clase. Este lugar será individual, 
estará desinfectado e manterá a distancia de seguridade recomendable (por exemplo, 
nas gradas do pavillón haberá unha butaca para cada alumno cunha distancia libre de 
3 butacas por cada lado).  
O uso dos vestiarios está prohibido polo que o aseo mínimo recomendable realizarase 
no lugar onde se deixan as mochilas. 
O aforo máximo dos baños é de 1 persoa. 
 
 
Adaptacións na organización e metodoloxía das clases de E.F. ao contexto 
da COVID-19: 
 
O uso da máscara é obrigatorio agás cando as actividades se realicen no exterior, de 
maneira individual, a máis de 2m e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 
imposibilite a práctica, e só previa autorización do profesorado de E.F. 
Cando o alumnado presente dificultade respiratoria estableceranse uns lugares no 
exterior da instalación para poder sacar a máscara e facilitar a súa recuperación. Serán 
zonas de uso individual que respectarán máis de 2m de distancia interpersonal de 
seguridade e aos cales só se poderá acceder previa autorización do profesorado de E.F. 
Para manter en todo momento a distancia de seguridade interpersoal marcaranse unhas 
zonas de práctica individual que garantan os 2m de distancia.. Cando sexa necesario 
maior desprazamento marcaranse carreiros de uso individual.  
Priorizaranse as actividades individuais deixando o traballo en pequenos grupos para 
cando se teñan adquiridas as rutinas que garanten a seguridade. 
Cando se organice a clase por grupos de traballo estes serán de 4 a 6 persoas, 
permanecerán fixos durante todo o trimestre e manterán a distancia de seguridade entre 
os seus membros en todo momento. (Velarase pola coordinación con outras materias 
que traballen de xeito cooperativo para manter a mesma agrupación do alumnado, 
sempre que sexa posible).  



Minimizarase o uso de materiais de uso común. De ser necesarios priorizarase polos 
materiais que faciliten a desinfección. 
O material de uso común compartirase só entre os membros dun mesmo grupo de 
traballo. Tras a súa práctica cada grupo será responsable da limpeza do material 
utilizado co desinfectante proporcionado pola profesora. Estableceranse quendas 
dentro dos grupos para axilizar esta fase. 
Cando un mesmo material vaia ser empregado polo alumnado doutra clase deixarase 
un tempo para unha actuación efectiva dos produtos desinfectantes. 
O alumnado ten prohibido o acceso aos espazos onde se almacena o material. Só as 
profesoras de E.F. pode acceder a el. 
 

 


