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Anexo IV. 

Protocolo das AAEECC adaptadas á situación COVID-19. 

 

 Durante a realización das actividades complementarias e extraescolares será 

obrigatorio o cumprimento do Plan de adaptación do centro á situación COVID. 

 

 As actividades complementarias e extraescolares celebraranse preferentemente de 

forma telemática ou dentro da aula do grupo clase, coa separación 1’5 metros, 

evitando en todo caso as xuntanzas de alumnado de diferentes grupos, sen 

prexuízo de utilizar outros espazos respectando o aforo e as medidas de 

prevención, protección e organización do plan. Privilexiaranse, de igual xeito, as 

actividades ao aire libre. 

 

 O profesorado e o alumnado seguirá todas as medidas de prevención básica, de 

carácter organizativo e de protección individual incluídas no plan de adaptación 

COVID do IES A Sardiñeira. 

 

 Corresponde as persoas organizadoras ou xestoras da actividade as 

responsabilidades derivadas da realización das actividades complementarias e 

extraescolares. Os Departamentos didácticos valorarán o risco-beneficio da 

realización dunha actividade. 

 

 O Departamento didáctico ou profesor responsable dunha actividade 

complementaria ou extraescolar deberá solicitar unha declaración de saúde 

responsable, segundo o modelo do PLAN do centro,  a todo o alumnado 

participante na actividade e unha autorización dos proxenitores ou titores legais. 

 

 O Departamento didáctico ou profesorado responsable deberá informar aos pais 

ou titores legais do alumnado da actividade complementaria ou extraescolar 

(transporte, medidas de seguridade, hixiene, protocolos de actuación,...) 
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 Os proxenitores ou titores legais deberán cumprir e ter asinado o compromiso de 

verificación diaria da saúde do alumnado para que este poda participar nas 

actividades. 

 

 Os proxenitores ou titores legais deberán aceptar a participación do alumnado en 

condicións extraordinarias de participación. 

 

 O Departamento ou profesor organizador da actividade supervisará que se 

cumpran as medidas de hixiene e protección durante a realización da actividade e 

velará polo cumprimento das medidas recollidas no Plan de adaptación ao COVID 

do centro (entradas e saídas, desprazamentos, aforos…) 

 

 O Departamento ou profesor responsable da actividade encargarase de avisar ao 

equipo de limpeza do centro do lugar e do horario de inicio e fin dunha actividade 

no centro educativo. 

 

 O Departamento ou profesor organizador da actividade garantirá a información e 

formación, de ser o caso, ao resto do profesorado participante, ao alumnado e ás 

familias de todo o relacionado ca actividade para minimizar os riscos de contaxio. 

 

 As actividades no centro educativo non poderán ter público. 

 

 Nas saídas do centro educativo atenderase ao Plan de adaptación ao COVID do 

centro e aos protocolos e medidas impostas nos destinos das saídas. O profesorado 

e participantes levarán máscara, sen prexuízo das excepcionalidades 

contempladas na lei. 

 

 

 Nos desprazamentos a pé, manterase unha  distancia mínima de seguridade 1’5 

metros. 

 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal


IES A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41, 15008 A Coruña   Correo-e:  
ies.sardineira@edu.xunta.gal  
 Tlf.  881 960 150     Fax: 881 960 161       

 

 

 As actividades complementarias e extraescolares serán comunicadas á 

Vicedirección con antelación mínima dunha semana, a través dos formularios on 

line dispostos para tal efecto. 

 

 O profesorado organizador da actividade proporcionará á Vicedirección unha lista 

de todo o alumnado e profesorado participante nunha actividade extraescolar 

(grupos e cursos, se a actividade e complementaria), que estará a  disposición do 

profesorado dos grupos afectados, cun mínimo de dous días antes da realización 

da actividade. 

 

 Nos desprazamentos en autobús ou outro medio de transporte cumprirase a 

lexislación vixente e o protocolo ou medidas establecidas pola empresa de 

transporte contratada. 

 

 Mentres dure a situación sanitaria excepcional por COVID-19 o Equipo directivo 

non promoverá actividades que impliquen xuntanza de alumnado (magosto, 

festivais, eventos, actos académicos...) ou outras actividades que impliquen 

aumentar riscos para a comunidade educativa.  
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