
Educación Física, DAFIS e Deporte, con SENTIDIÑO

A Educación Física,  a  actividade física e o deporte  demostraron ser  unha ferramenta
fundamental na etapa do confinamento para contribuír a manter o desenvolvemento físico
e motor e o equilibrio emocional dos nosos escolares. Nesta nova etapa co retorno aos
centros educativos, queremos animarvos a continuar co excelente labor pedagóxico que
estades a realizar cos escolares galegos para que leven unha vida máis activa. Labor
aínda máis importante que nunca nestes tempos onde as actividades físico-deportivas
están a sufrir en moitos casos un parón importante, e coa dúbida diaria de que acontecerá
nun futuro próximo.

Sendo  conscientes  de  que  a  realidade  en  cada  centro  pode  ser  distinta,  queremos
presentarvos 5 diferentes opcións para as probas da Plataforma DAFIS en función da
posibilidade real de cada centro educativo e dos seus propios protocolos internos. Dentro
destas 5 opcións temos 4 posibilidades para realizar dentro do centro educativo, e unha
5ª opción para realizar, se é o caso, nunha nova etapa de confinamento.

Cada  unha  das  opcións  leva  unhas  consideracións  en  materia  de  seguridade,  como
complemento a calquera protocolo anti-Covid que poidades ter no voso centro.

Quedamos  á vosa disposición para resolver calquera tipo de dúbida que poidades ter
nesta cuestión.

Fundación Deporte Galego
Plan Galicia Saudable

                    ADAPTACIÓN PROBAS DAFIS POR PROTOCOLO COVID19



1ª OPCIÓN.
Mantemos o protocolo. Mesmas probas en todas as idades.
Consideracións:

a) Uso continuo da máscara.
b) Desinfección de materiais antes e despois de cada uso:

◦ Material de antropometría: tallímetro, báscula e cintas.
◦ Dinamómetro dixital, material velocidade-axilidade, caixón de flexibilidade e barra 

horizontal.
a) Mantemos a distancia de seguridade en todas as probas, incrementada a 2,5 metros, con

especial atención na proba da Course Navete. En caso de ser posible, recoméndase facer
a Course Navette en espazos abertos. En caso de non ser posible, ventilar ao máximo o
espazo cerrado.

2ª OPCIÓN
Protocolo adaptado nivel 1.
Mantemos todas as probas menos a barra horizontal.
Consideracións:

a) Uso continuo da máscara.
b) Desinfección de materiais antes e despois de cada uso:

◦ Material de antropometría: tallímetro, báscula e cintas.
◦ Dinamómetro dixital, material velocidade-axilidade, caixón de flexibilidade.

a) Mantemos a distancia de seguridade en todas as probas, incrementada a 2,5 metros, con
especial atención na proba da Course Navete. En caso de ser posible, recoméndase facer
a Course Navette en espazos abertos. En caso de non ser posible, ventilar ao máximo o
espazo cerrado.

b) Asegurarnos de introducir na proba de barra horizontal o código de Non Realizada para 
non alterar a mediana.

3ª OPCIÓN
Protocolo adaptado nivel 2
Realización soamente das seguintes probas:

i. Medición corporal (altura, peso e perímetros de cintura e cadeira).
ii. Dinamometría manual
iii. Course Navete
iv. Salto pés xuntos.

Consideracións:
a) Uso continuo da máscara.
b) Desinfección de materiais antes e despois de cada uso:

◦ Material de antropometría: tallimetro, báscula e cintas.
◦ Dinamómetro dixital.

a) Mantemos a distancia de seguridade en todas as probas, incrementada a 2,5 metros, con
especial atención na proba da Course Navete. En caso de ser posible, recoméndase facer
a Course Navette en espazos abertos. En caso de non ser posible, ventilar ao máximo o
espazo cerrado.

b) Asegurarnos de introducir nas probas eliminadas o código de Non Realizada para non 
alterar a mediana.

4ª OPCIÓN
Protocolo adaptado nivel 3.  No caso de que o protocolo do centro educativo non permita o uso
compartido de material, propoñemos o seguinte conxunto de probas. Non é necesario o caixón de
material.
Realización das seguintes probas:
i. Medición corporal (altura, peso e perímetros de cintura e cadeira).
ii. Course navette.
iii. Salto horizontal.
iv. Carreira de ida e volta (sen esponxas, tocando o chan)



Consideracións:
a) Uso continuo da máscara.
b) Desinfección de materiais antes e despois de cada  uso:

◦ Material de antropometría: tallímetro, báscula e cintas. Material propio do centro.
c) Mantemos a distancia de seguridade en todas as probas, incrementada a 2,5 metros, con

especial atención na proba da Course Navete. En caso de ser posible, recoméndase facer
a Course Navette en espazos abertos. En caso de non ser posible, ventilar ao máximo o
espazo cerrado.

d) Asegurarnos de introducir nas probas eliminadas o código de Non Realizada para non 
alterar a mediana.

5ª OPCIÓN
Protocolo adaptado nivel 4. No caso de etapa de confinamento. Posibilidade de pedir aos 
pais/nais ou titores legais que colaboren en:
Realización das seguintes probas:

i. Medición corporal (altura, peso e perímetros de cintura e cadeira).
ii. Salto pés xuntos.

Consideracións:
a) Asegurarnos de introducir nas probas eliminadas o código de Non Realizada para non 

alterar a mediana.


