
AS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA NA COVID-19 

 
QUE DEBO FACER ANTES DA CLASE DE E.F. 

 
Cando me corresponde sesión de educación física dirixireime directamente, sen entrar 
no edificio principal do instituto, ao punto de encontro de E.F., previamente acordado 
coa profesora e fixo durante todo o curso. 
Esperarei neste lugar, mantendo a distancia interpersoal de seguridade e deixando 
sempre libre as zonas de acceso ás  portas de entrada. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cando a profesora de E.F. o indique 
seguireina ata a instalación 
correspondente. 

Cando acceda á instalación: 
Priorizarase a utilización das instalacións exteriores, como os campos de fútbol, pistas 
de tenis e a contorna natural do centro. Polo que é importante vir coa indumentaria 
axeitada acorde á meteoroloxía. 

 
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 durantes as clases para evitar o contacto das persoas cos pomos. 
A entrada e saída do pavillón Coto Ferreiro será pola porta máis cercana ao instituto.  
Realizarei sempre a hixiene de mans e calzado na entrada e dirixireime ao punto 
indicado para deixar a mochila. Esta fase realizareina en fila, respectando a distancia 
de 1,5 metros e ocupando ordeadamente os postos asignados. 
 
Podo utilizar os vestiarios? 

• Este ano non se permite o uso dos vestiarios. Para deixar a túa mochila 
durante a clase e poder facer o aseo mínimo que requiras (opcional neste curso) 
disporás dun espazo individual previamente desinfectado coa 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 baños estará limitado polo que o alumnado debe aproveitar os 
recreos para facer uso dos baños do edificio do IES. 
 

 



AS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA NA COVID-19 

AO FINALIZAR A CLASE 

• Teredes uns minutos para ir ao punto onde están as vosas mochilas, hidratarvos, 
cambiar a máscara e, quen o desexe, asearse. 

• A profesora acompañaravos ata a porta de acceso ao centro. 
• Este percorrido farase en fila e respectando a distancia de 1,5m. 
• No caso de ter recreo despois de E.F. non poderedes acceder á aula ata despois 

do recreo. 
 

COMO VAN A SER AS CLASES? 
 
Podo sacar a máscara? 

O uso da máscara é obrigatorio agás que 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. Neste caso as profesoras de educación 
física indicaríano explícitamente. 
Para aquel alumnado que o precise estableceranse zonas de recuperación sen 
máscara. Estas serán no exterior, manterán máis de 2m de distancia de 
seguridade e accederase individualmente previa autorización das profesoras. 
 

Podo xuntarme con outros para xogar? 
Deberemos manter sempre a distancia de seguridade interpersoal.  
Estarán sinalizadas zonas de práctica individual que garantan os 2m de 
distancia entre cada un de vós. Cando sexa necesario maior desprazamento 
marcaranse carreiros de uso individual que de máis de 2m de distancia. 

 
Priorizaranse actividades individuais deixando o traballo en pequenos grupos 
para cando se teñan adquiridas as rutinas que garanten a seguridade. 
Cando comecemos a traballar en pequenos grupos (grupos de traballo) 
manterase sempre a distancia de seguridade e estes serán estables durante 
todo o trimestre. (Velarase pola coordinación con outras materias que traballen 
de xeito cooperativo para manter a mesma agrupación do alumnado, sempre 
que sexa posible).  

 
Vaise utilizar material? 

Minimizarase o uso de materiais de uso común. De ser necesarios priorizarase 
polos materiais que faciliten a desinfección. 
No caso de compartir material durante as clases,  este farase só entre os 
membros dun mesmo grupo de traballo. 
Antes de finalizar a clase o alumnado limpará o material utilizado con 
desinfectante proporcionado pola profesora. Cada grupo de traballo será 
responsable da limpeza do seu material e estableceranse quendas para axilizar 
esta fase. 
Cando un mesmo material vaia ser empregado polo alumnado doutra clase 
deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa 
efectiva. 
As profesoras de E.F. serán as únicas que durante este curso poden ter acceso 
aos espazos onde se almacena material. 


