
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA                                      CURSO 2020-21 

 
   

  

  

  

  

  

  
 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DO COVID-19 
 NA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
QUE NECESITO PARA AS MIÑAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA?  

 
Material obrigatorio:  

• Roupa e calzado deportivo  e en bó estado (terán que traela posta de casa)  
• Máscara, máscara de reposto e unha bolsa pequena/estoxo.  
• Botella pequena de auga ou termo para hidratarme, debidamente 

identificada. 
• Esterilla 
• Bote pequeno de xel hidroalcohólico. 
• Comba ( para coñecer o longo adecuado: dobrar a mitade, pisar... e os 

extremos teñen que chegarme ós sobacos). 
  

Material recomendable:   

•   Toallitas para o aseo persoal.  

•   “Ficha de observación” (no caso xustificado por escrito e de non poder 
facer práctica) descargada e imprimida na casa (aula virtual).... e bolígrafo. 

 
ANTES DA SESIÓN  

 
• Nas primeiras sesións daranse a coñecer os novos hábitos para un 
funcionamento seguro e preventivo durante as clases de educación física e os 
contidos, criterios de cualificación, normas e o funcionamento da aula virtual. 
• O alumnado non poderá abandonar a aula de referencia antes da 
chegada do profesor/a correspondente(no caso dos cursos da ESO), que por 
protocolo, os conducirá á instalación deportiva na que se vai facer clase ese 
día, facendo cumprir as indicacións recollidas en canto a circulación polo centro 
educativo recollidas no plan de adaptación do centro.  
• Como  referencia  para  o  mantemento  da  distancia  de   
seguridade no desprazamento (1.5 metros), ensinarase cunha       
forma sinxela de comprobar a separación correcta: dous        
alumnos enfrontados e cos brazos en ángulo recto, cóbados e          
dedos estirados. NON PODEN TOCARSE AS PUNTAS DOS        
DEDOS. 

 
• O acceso ao ximnasio para utilizar os aseos non será posible, agás para             
1º e 4º da ESO cun aforo máximo dunha soa persoa) e faráse polo pasillo               
habilitado, xa que este espazo utilizarase coma aula de referencia para eses            
grupos nesas horas.(o resto do alumnado deberá utilizar os aseos do edificio            
principal. 
• O acceso á pista exterior e ao pavillón polideportivo cuberto, farase           
baixo a autorización, supervisión e seguindo as indicacións de seguridade e           
prevención indicadas polo profesorado da materia, dependendo da climatoloxía         
ou dos contidos a impartir nese momento. 



 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA                                      CURSO 2020-21 

 
  

• Antes de cada sesión, o alumnado terá unha zona para deixar o material             
necesario para a práctica así coma a roupa de abrigo. Estos puntos estarán             
sinalizados pola profesora tanto na pista exterior coma no pavillón polideportivo           
cuberto (1,5 metros de separación). 

 
O alumnado lesionado (xustificación médica) deberá asistir a clase e quedar           
nun punto destas zonas observando a sesión e cubrindo a FICHA DE            
OBSERVACIÓN que descargará da aula virtual e traerá imprimida da casa.           
Contémplanse outro tipo de roles dentro da sesión pero sempre que o posibilite a              
organización prevista e os criterios de seguridade (tamén pode facer os exercicios            
de rehabilitación prescritos polo rehabilitador ou fisioterapeuta). 
As FALTAS DE ASISTENCIA deberán xustificarse (ou notificarse) á profesora,          
entregando os xustificantes aos titores/as correspondentes canto antes, polas         
especiais circunstancias nas que nos atopamos. 
As faltas reiteradas de material ou vestimenta, así como a actitude pasiva e/ou              

disruptiva, serán tidas en conta e notificadas á xefatura de estudos para            
sancionar segun as normas do centro. 

• 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.  
• Para un bó funcionamento dos plan AntiCovid establecidos, terase en          
conta, sobretodo nas primeiras sesións, os tempos suficientes para a          
desinfección de material (cando sexa) e para o traslado á aula. É fundamental             
garantir a adquisición dos novos hábitos de práctica regular de exercicio físico            
diario do alumnado na casa, da responsabilidade individual e do respecto ás            
normas do protocolo Covid19 do centro. 

 
DURANTE A CLASE:   

 

   

  
  

 
• O uso de máscara será OBRIGATORIO en todas as sesións da           
materia agás nas que se realicen no exterior, de forma individual, a máis de              
2,5 metros e cando o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a             
práctica. 
• O alumnado que teña o pelo longo, deberá recollelo adecuadamente.  
• Para facilitar a dinámica das sesións e as indicacións do profesorado           
descríbense nas instalacións disposicións espaciais de 3 metros, que cumpren          
sobradamente coa distancia preventiva recomendada de 1,5 metros. No caso          
do pavillón polideportivo, empregaranse as pegadas amarelas e negras no          
chan. No caso da pista exterior, os puntos pintados. Cada alumno/a deberá “             
traballar” respectando a zona que se lle asignará a principio da clase, que             
DEBERÁ OCUPAR SEMPRE. Do seu posto, só poderán sair con permiso da            
profesora. 
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• Priorizarase na medida do posible, o uso de material individual          
comentado (esterilla e comba) polo que contémplase o préstamo do mesmo           
para o alumnado que non poida adquirilo e que o solicite ao departamento.Será             
para uso exclusivo e non compartido nas clases de educación física. Nalgún            
caso, se lles pedirá que o fabriquen (malabares…). 
• O alumnado será o responsable da desinfección antes, durante e          
despois do uso así como da custodia e transporte do mesmo. 

 
 

• O outro material do departamento empregado ao longo do curso 
(pelotas, sticks, raquetas…) será desinfectado ao rematar o seu uso e 
almacenado na zona habilitada. Ao cuarto do material só poderá entrar a 
profesora. 
• O departamento contará con  pulverizadores con líquido desinfectante 
ou viricida facilitado pola dirección do centro e papel para o secado, así como 2 
papeleras de pedal. 
• Na entrada ao pavillón terán que limpar o calzado deportivo, procurando 
que non sexa o da calle.A entrada ao pavillón faráse pola porta principal e a 
saída pola porta lateral, respectando en todo momento a distancia interpersoal, 
cando ao remate do recreo haxa gran fluxo de xente.  
• O alumnado deberá respectar a distancia interpersoal marcada        
durante toda a sesión de EF. Para a realización de actividades, xogos, tarefas             
ou exercicios o profesorado definirá o espazo persoal para cada practicante. 
• Contémplase para o alumnado máis vulnerable e baixo informe médico,          
a modificación de actividades ou tarefas para posibilitar igualmente a          
consecución dos estándares de aprendizaxe correspondentes.  
• En situacións extraordinarias de malestar, ansiedade ou dificultades        
respiratorias o alumno/a poderá, con permiso do profesor/a, retirarse da sesión  

ata a zona de descanso sen máscara e recuperarse. En ningún caso poderá             
haber máis dun practicante por zona. 
• Se houbera un cambio das indicacións das autoridades sanitarias ou da           
consellería de educación, valorarase o cambio das actividades sen contacto,          
deportes de cancha dividida, tarefas e formas xogadas de técnica individual,etc.           
a aquelas relacionadas cos deportes colectivos, xogos de interacción e sen           
distancia, actividades deportivas colaborativas, etc. 
 
 

  
 
 

• Tendo en conta que non se poderán empregar os vestiarios polo           
momento, proponse como recomendable o uso de toallitas hixiénicas para un           
lixeiro aseo despois da sesión. Para facilitar o pronto aseo na casa, este             
departamento pediu á dirección que esta materia impartírase nas últimas horas           
da mañá. 
• Ao finalizar, o profesor/a deberá acompañar ao grupo na súa volta á aula 
de referencia con tempo suficiente para evitar coincidir con outros grupos polos 
corredores.. 
• En canto ás tarefas,  traballos e cuestionarios empregados para avaliar 
os estándares de aprendizaxe reflexados no curriculo,  deberán ser entregados 
e contestados en tempo e forma a través da aula virtual, na que deberán 
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matricularse nas primeiras semanas de clase. O alumnado que teña 
problemas telemáticos deberá falar co profesor/a da materia para que lle facilite 
outro medio (correo electrónico, formato papel, ...etc). 

 
 
 
 
 

• En canto ós RECREOS ACTIVOS, sinto comunicar que  o protocolo e a 
escasez dos espazos necesarios para atender ao alumnado nese tempo, 
imposibilitan este ano ditas actividades deportivas, e lémbrase a toda a 
comunidade educativa a importancia de facer , a lo menos, 150 minutos 
de actividade física semanal (se é posible, mellor no exterior e en familia). 

 
 
 
SEXAMOS RESPONSABLES, TANTO DENTRO COMO FÓRA DO CENTRO... 

 
                              BENVID@S!! 
 
Un saúdo, 
Susana Piñeiro. 
Xefa do departamento. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DO COVID-19 
 NA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

O eido da actividade física e o deporte, do cal se ocupa a materia de Educación Física, é 

fundamental  para o desenvolvemento integral do alumnado, atendendo ao seu espectro motor, 

cognitivo e social.  

Se temos en conta as idades de desenvolvemento evolutivo nas que se atopan os nosos 

alumnos/as a  práctica física será imprescindible para un crecemento saudable ao tempo que esta 

materia vai propiciar a adquisición duns hábitos saudables que incidirán no seu benestar ao longo de 

toda a súa vida.  

Debemos de ser conscientes que moitos dos nosos escolares teñen como única actividade física a 

que  se realiza nas súas clases de Educación Física, de aí a importancia de que esta teña picos de 

intensidade alta  con certa regularidade. Este ausencia de actividade física verase moito máis agravado 

este ano se cabe debido  a máis que posible suspensión ou limitacións de actividades extraescolares.  

Lamentablemente dende o departamento de Educación Física vémonos na obriga de prescindir 

da  organización dos recreos activos e da participación en competicións deportivas escolares, o que vai a 

contribuír  a diminución da práctica física de moitos dos nosos alumnos.  

Por último non debemos esquecer o aumento da obesidade na poboación escolar, sendo as súas 

causas fundamentais: a mala alimentación e o sedentarismo. Este feito vese agravado polos novos 

modelos de  ocupación do tempo de lecer vinculados ao uso de pantallas. Existe evidencia científica que 

vincula á  obesidade cun maior risco de infección por coronavirus.  

Como vemos esta materia será fundamental no desenvolvemento dos nosos alumnos/as e máis 

na  adquisición de hábitos saudables, se ben estes poden incorrer na falsa sensación da aula de 

Educación Física  como un espazo onde relaxar as normas de hixiene e as medidas de protección, 

convertendo esta como un  punto crítico na posible transmisión de casos. Por causa disto farase 

imprescindible a elaboración dun  protocolo de educación física con normas claras e precisas, as cales 

pasamos a presentar:  

1.- O alumnado:  

∙ O alumnado deberá traer roupa deportiva da casa. O uso dos vestiarios non será posible 

este curso. ∙ Deberá traer consigo un “kit de E.F.”. Este consistirá no seguinte:  

o Unha esterilla. Logo de consultado ao Departamento de Orientación e á dirección, se algún 

alumno/a tivera dificultades para a adquisición deste material seríalle facilitado dende o 

Departamento de Educación Física. En función da demanda artellaranse posible solucións 

(préstamo individual, préstamo rotatorio con tempos de coarentena…). Unha alternativa a  valorar 
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sería que os alumnos trouxeran unha toalla da súa casa para facer a función da  esterilla.  

o Unha comba. (para coñecer a medida, dobrar pola mitade e pisar cos pés xuntos….os extremos 

deben chegar ós sobacos).  

o Unha máscara e un estoxo para gardala de xeito seguro cando sexa necesario retirala. Sería moi 

aconsellable unha máscara de reposto para evitar humidades nela que poidan baixar a protección. 

 

 

 

 

o Solución hidroalcohólica individual para unha desinfección frecuente das mans.  

o Botella de auga individual claramente identificada. Non existirá a posibilidade de hidratación  en 

fontes ou billas polo que cada alumno/a será o responsable da súa hidratación.  

o Roupa de abrigo … Imos facer clase todo o ano na pista exterior e no pavillón polideportivo  

cuberto , que vai estar coas portas abertas sempre que o tempo o permita. 

∙ Será informado co contido deste protocolo e o seu cumprimento será obrigatorio. Se non cumpre 

algunha das normas que aparecen no mesmo, atentando contra a súa saúde ou os que o arrodean, 

será sancionado con unha falta de orde.  
 

2.- Recollida, traslado á aula específica de Educación Física e volta á aula de referencia:  

∙ O alumnado permanecerá na súa aula de referencia (de titoría) até a chegada do seu profesor 

de  Educación Física, durante as primeiras semanas. 

∙ Unha vez chegado o profesor de E.F., e cando este o indique, farase unha saída ordenada da 

aula (por  orde de postos no pupitre e deixando a distancia de 1.5 m de seguridade) camiñando cara o 

patio ou pavillón,  seguindo as indicacións e o percorrido deseñado pola Dirección do centro, sempre 

pola dereita..  

∙ Unha vez finalizada a sesión, e logo da desinfección do posto e materiais, o profesor de E.F. 

acompañará ao alumnado até a súa clase de referencia seguindo as indicación dadas dende a  Dirección 

do centro. Alí permanecerá até a chegada do profesor encargado de impartir clase na  seguinte hora.  

Se o “seguinte” profesor non puidera acudir a aula por estar “custodiando” a outro grupo será un 

profesor de garga o que acudirá a esta aula para que o profesor de E.F. poda ir a buscar ao grupo 

seguinte.  

3.- Instalacións e material.  

∙ Instalacións:  

o Vestiarios:  

▪ Este ano, por norma xeral e polo momento, non se usarán os vestiarios. O alumnado terá que 

vir con  roupa e calzado deportivo da casa e o aseo non será posible. Valorarase o uso de “toalliñas 

hixienizantes”  

▪ Se por algunha circunstancia fose preciso o uso de vestiarios/aseos, o  seu uso farase  seguindo 

as normas xerais establecidas pola Dirección do centro para estas  instalacións: máximo aforo permitido, 

dunha persoa.  
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o Pista  exterior  e  pavillón polideportivo:  

▪ serán as  instalacións empregadas este ano para a realización da clase de E.F. con 

independencia  da climatoloxía.  

▪ Para facilitar o depósito de mochilas e distintas pertenzas que traia o alumnado  establecerase 

unha zona individual para cada alumno cunha separación de 1,5 metros das zonas contiguas.  

 

▪ Estableceranse unhas zonas de práctica individual marcadas no chán. Estas serán ocupadas 

polo alumnado . Estas zonas estarán distanciadas  entre si 3 metros para facilitar a práctica tanto con 

máscara coma sen ela en función das intensidades propostas.  

▪ Para aquelas actividades que demanden dunha maior intensidade   estableceranse unha zonas 

individuais polos laterais cunha separación de tres metros  de distancia. 

▪ Para aqueles alumnos/as que o precisen estableceranse zonas libres ou de descanso  do uso da  

máscara. Estas serán prioritariamente ao aire libre e o alumno deberá de  gardar unha distancia 

social de 4-5 metros. Se por condicións climatolóxicas ou de uso  destas áreas,isto non fora posible, 

empregaranse as zonas de “traballo individual de  reserva” para este fin.  

 

o Ximnasio:  

▪ Este ano o uso do ximnasio estará destinado coma aula, polo que non poderemos utilizalo, nin 

sequera nos recreos. 

o O alumnado erá prohibida a entrada ao almacén onde se garde material. Só poderán acceder a                 

el coa autorización do profesor e baixo a supervisión deste.  

o En vista da actual situación trataremos de empregar o mínimo material posible. Tratando que                

este sexa de uso individual e non compartido dentro da mesmo grupo aula. Se a cousa mellora e o                   

risco baixa podemos considerar o uso do material compartido dentro da mesma aula sendo éste na                

menor cantidade posible.  

o Priorizaremos o uso de aqueles materiais nos que a súa desinfección sexa máis doada.  

 o Unha vez finalizada a clase o cada alumno/a limpará o material utilizado co viricida do centro. 

o Emprego de chifre hixiénico para evitar o contacto da boca sobre o artefacto e máis soprar.  

o Dotación de “Material COVID-19” da aula de Educación Física:  

▪ Dispensador de xel hidroalcohólico.  

▪ Papel individual ( rolo).  

▪ 2  Pistolas de desinfectante multiusos viricida. 

▪ 2 Papeleiras con bolsa protexida con tapa, na pista exterior e accionadas por pedal , no                 

pavillón. 
 

4.- Aspectos organizativos e metodolóxicos:  

∙ Organización da clase:  

o Nada máis chegar á instalación cada alumno/a ocupará o lugar que lle corresponda para 

realizar a práctica por orde de listaxe.  



 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA                                      CURSO 2020-21 

o Para deixar o material propio do alumno/a e a súa recollida estableceranse dúas quendas. Na 

primeira serán os número pares os que se dirixan ás zonas de recepción. Unha vez todos estes 

depositaran as súas pertenzas e volveran as súas zonas será a quenda dos impares.  

o De volta ao seu posto estenderá a súa esterilla, se fose necesario, e limpará as máns co xel 

hidroalcohólico.  

o O alumnado a non ser que llo indique o profesor estará sempre coa máscara posta. 

 o Naquelas tarefas nas que a intensidade sexa alta, o profesor procederá a situar ao alumnado  

 

para logo pedirlle que retiren as máscaras (patio exterior). A máscara será gardada nun estoxo 

para este fin. 

 o Existirán zonas “libres de máscara” onde o alumnado poderá acudir se necesita “descansar” 

do  uso da máscara, previa petición ao seu profesor/a.  

o Se algún alumno/a ten excepción ou recomendación médica de non usar máscara deberá 

informar ao profesor/a previamente desta circunstancia.  

o O alumnado diagnosticado de asma e que teña receitado o uso de broncodilatadores terá que 

traelos a clase sempre que teña Educación Física. O uso de máscara, pese a ter a posibilidade  de non 

levala, será moi recomendado.  

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

telemático, na aula virtual.  

 

∙ Consideracións metodolóxicas:  

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

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

durante a práctica deportiva e na clase de Educación Física.  

o Adaptación das actividades curriculares tendo en conta os principios básicos de prevención.  

o As actividades propostas serán preferentemente de carácter individual e evitando o contacto 

físico.  

o Se as condicións así o permiten,  estableceremos actividades en parellas estables, grupos 

reducidos e estables…mantendo a distancia de seguridade. 

o Programaremos cara o final do curso os contidos relacionados cos xogos e deportes colectivos 

priorizando aqueles de cancha dividida ou con implementos, sen invasión. 

o Non renunciaremos ao emprego de material, se ben procuraremos que este se faga dun xeito 

racional e cando sexa estritamente necesario para acadar os obxectivos curriculares. Este será 

desinfectado ao inicio e ao final da sesión. 

o Nas actividades onde se empregue a carreira trataremos de evitar que estas sexan en liña e a 

pouca distancia de uns a outros, priorizando que se corra en paralelo cunha separación de 2-3  metros.  

o Teremos en consideración o emprego dun espazo para o descanso da máscara gardando as 

distancias. 

 

 

 

A Xefa do Departamento. 

Susana Piñeiro. 
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