
PROTOCOLO ESPECÍFICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
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Curso 2021-2022

Traslado ás instalacións de EF.

O alumnado sairá da clase anterior 5 minutos antes de que toque o timbre, respectanto a
distancia de seguridade.

Esperará no punto de encontro de EF, previamente acordado coa profesora e fixo durante
todo o curso, deixando sempre libre a zona de paso e a porta de entrada. Nestes puntos
deberase manter a distancia interpersoal tal e como se fai durante nos recreos.

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

A profesora de EF 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 o profesorado de garda o



permite, poder facer algún tipo de actividade física ao aire libre co alumnado que tiña clase
de EF. O departamento comprométese a practicar co alumnado unha batería de xogos ou
actividades para poder facer nesa hora de garda que garanta o mantemento da distancia de
seguridade á vez que promova o movemento no alumnado, tentando potenciar a proposta
das gardas activas do programa EDUsaúde.

A saída da instalación deportiva farase 5 minutos antes de que toque o timbre. 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 de seguridade.

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 22 alumnos/as en actividades que requiran desprazamento. Naquelas nas que
non se requira desprazamento o aforo aumenta a 28 persoas máis a profesora.

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.

A entrada e saída do pavillón municipal Coto Ferreiro será a porta máis cercana ao
instituto.

Realizarase a hixiene de mans na entrada e saída das mesmas.

Unha vez dentro o alumnado dirixirase en orde e mantendo a distancia de seguiridade ao
lugar indicado para deixar a mochila durante a clase. Este lugar será individual e manterá a
distancia de seguridade recomendable.

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 o indicado no protocolo de uso das instalacións municipais.

MEDIDAS ESPECÍFICAS NAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA A
PREVENCIÓN DA COVID-19.

Seguindo o recollido no punto 16.5. do protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-22 (versión
06/07/2021) pode prescindirse do uso da máscara cando a actividade se realiza no
exterior e hai unha separación de 2m entre as persoas. Nas actividades en instalacións
pechadas teremos en consideración o emprego dun espazo para o descanso da máscara
gardando as medidas de prevención necesaria e aproveitando para hidratarnos durante a
práctica de actividade física e deportiva.

Compartirase material deportivo cando se necesite desinfectándose sempre as mans antes
e despois do seu uso.



Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar no centro educativo realizarase
sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus
homólogos no ámbito comunitario, segundo se recolle no protocolo de adaptación ao
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso
2021-22 (versión 06/07/2021).

CPInnova, programa EDUsaúde.

Atendendo ao recollido no protocolo citado anteriormente, o departamento de EF coordinará
a proposta do programa EDUsaúde como iniciativa innovadora, que xunto co Plan
Proxecta+, pretende promover hábitos de vida activa e saudable.

Estase a estudar co Concello a posibilidade de establecer un marco de colaboración estable
dentro do plan de saúde municipal que permita desenvolver iniciativas ao centro escolar coa
colaboración das entidades locales.


