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PROTOCOLO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES CURSO
2020-2021
O Servizo Municipal de Deporte presenta o protocolo relativo ás actividades deportivas extraescolares
do curso 2020/2021. Debido á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, as actividades deportivas
extraescolares sofren unha adaptación ás medidas recomendadas polas autoridades sanitarias, polo
que non se ofertarán modalidades deportivas específicas como en cursos pasados. Tan só se ofertarán
unha única actividade (multideporte) adaptada ao diferentes grupos de idades, tentando obter grupos o
máis estancos posibles. Ao longo do curso iranse introducindo diferentes actividades adaptadas á
evolución de cada grupo de idade. (Educación física de base, xogos psicomotrices, xogos populares,
atletismo, balonmán, baloncesto, deportes alternativos...)
A inscrición nas actividades non garante a súa continuidade ao longo do curso escolar, podendo estas
ser obxecto de modificación ou supresión, en adaptación ás indicacións sanitarias e normativa vixente
ao respecto en cada momento.
1. MEDIDAS DE HIXIENE
• O uso da máscara é obrigatorio a partir dos 6 anos e recoméndase a idades máis novas.
• Se o neno presenta algún síntoma (tose, febre, falta de aire) que poida estar asociado a COVID-19
ou estivo en contacto con algunha persoa que dera positivo en Covid-19 nos últimos 15 días, non
pode asistir baixo ningún concepto ás actividades.
• O monitor encargado de realizar as actividades, empregará a máscara en todo momento e realizará
unha hixiene correcta das mans durante todas as actividades.
• As persoas participantes deberán levar a cabo a hixiene das mans ao chegar á instalación onde terá
lugar a actividade. Como primeira opción, recoméndase o uso de auga e xabón sempre que sexa
posible. Se non, utilizaranse xeles ou spray de desinfección.
• As persoas participantes deben levar a cabo a hixiene das mans ao comezo e ao final de cada
actividade.
• En cada grupo de actividades haberá un monitor titular que se encargará de impartir dita actividade
e un segundo monitor, que será o encargado de supervisar que os nenos leven a cabo
correctamente as rutinas de hixiene, axudándoos cando sexa necesario e para desinfectar todo o
material empregado durante a clase.
2. MEDIDAS DE HIXIENE DO MATERIAL E DA INSTALACIÓN
• Todo o material de uso compartido para as actividades será desinfectado con produtos axeitados
antes do inicio das actividades extraescolares.
• Todo o material de uso compartido será desinfectado durante a actividade e unha vez rematado
polo monitor correspondente.
• O persoal encargado de desinfectar o material realizará unha correcta hixiene das mans. Para levar
a cabo a desinfección empregará luvas.
• Para a desinfección empregarase solución a base de hipoclorito ou disolución a base de etanol, en
función das características do material a desinfectar.
• O segundo monitor tamén se encargará de ventilar a instalación entre clase e clase e supervisar que
os aseos estean en condicións óptimas para que o seguinte grupo poida realizar as súas rutinas de
hixiene con total seguridade.
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3. ENTRADA E SAÍDA DOS PARTICIPANTES EN CADA CENTRO
CEIP PONTE DOS BROZOS. A entrada e saída das persoas participantes das actividades deportivas
extraescolares no CEIP Ponte dos Brozos organizarase do seguinte xeito:
• Participantes Ensinanza Infantil.
o
o
o

•

Participantes de 1º-2º e 3º-4º de primaria
o
o

o
•

o

Desenvolverán a actividade exclusivamente no Ximnasio Vello
Ás 16:00 o monitor recolle aos participantes no acceso do portal nº 1 (fronte ao Eroski) e ás 16:55 o monitor
ou monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.
Ás 17:05 o monitor que imparte a actividade recolle aos participantes no portal de acceso ao portal 1 fronte
ao Eroski e ás 18:00 o monitor ou monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.

Recollida de participantes que van ao comedor do centro
o
o

•

Desenvolverán a actividade exclusivamente no Polideportivo Ponte dos Brozos
Ás 16:00 o monitor recolle aos participantes no acceso do portal nº 1 (fronte ao Eroski) e ás 16:55 o monitor
ou monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.
Ás 17:05 o monitor que imparte a actividade recolle aos participantes no portal de acceso ao portal 1 fronte
ao Eroski e ás 18:00 o monitor ou monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.

Participantes de 5º-6º de primaria
o
o

•

Desenvolverán a actividade exclusivamente no ximnasio de infantil.
Ás 16:00 o monitor recolle aos participantes no acceso do portal ao parque infantil (fronte ao Gadis) e ás
16:55 o monitor ou monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.
Ás 17:05 o monitor que imparte a actividade recolle aos participantes no portal de acceso ao parque infantil
(fronte ao Gadis) e ás 18:00 o monitor ou monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.

Os nenos e nenas do comedor recóllense ás 16:00 horas no punto de encontro, situado no pasillo principal
do pavillón 2.
O coordinador do centro será o encargado de recibir aos participantes das actividades e organizalos en
grupos. Cada grupo será supervisado polo segundo monitor de actividade que será o encargado de levalo á
instalación correspondente.

Cambios de actividades ás 17:00 h.
o Ás 17:00 horas, o segundo monitor de cada grupo será o encargado de levar aos participantes que teñan
actividade de segunda hora ao punto de encontro. O coordinador do centro será o encargado de recoller no
punto de encontro ás persoas participantes que saen da ludoteca de comedor.

HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

PAVILLÓN MUNICIPAL PONTE DOS BROZOS (1º- 2º e 3º- 4º Primaria)
16.00 - 16.50

Multideporte 5

Multideporte 6

Multideporte 5

Multideporte 6

17.10 - 18.00

Multideporte 7

Multideporte 8

Multideporte 7

Multideporte 8

3º-4º Primaria

1º-2º Primaria

3º-4º Primaria

1º-2º Primaria

1º-2º Primaria

3º-4º Primaria

1º-2º Primaria

3º-4º Primaria

XIMNASIO VELLO (5º- 6º Primaria)
16.00 - 16.50

Multideporte 10

Multideporte 9

Multideporte 10

Multideporte 9

5º-6º Primaria

5º-6º Primaria

5º-6º Primaria

5º-6º Primaria

17.10 - 18.00

XIMNASIO INFANTIL (Etapa Infantil)
16.00 - 16.50

Multideporte 1
Infantil

Infantil

Infantil

Infantil

17.10 - 18.00

Multideporte 2

Multideporte 4

Multideporte 2

Multideporte 4

Infantil

Multideporte 3
Infantil

Multideporte 1
Infantil

Multideporte 3
Infantil
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Polideportivo

Ximnasio
Vello

Ximnasio
Infantil

Acceso
X.Infantil

Acceso
X.Vello

Acceso
Polideportivo
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CEIP ARTEIXO. A entrada e saída de todas as persoas participantes nas actividades extraescolares do
CEIP Arteixo terá lugar pola porta lateral do centro que ten acceso á pista exterior (xunto ao parque
infantil).
•
Participantes Ensinanza Infantil e 1º-2º de primaria Desenvolverán a actividade exclusivamente no
Polideportivo.

•

•
•

Participantes de 3º-4º e 5º-6º de primaria. Desenvolverán a actividade exclusivamente no ximnasio.
Participantes de 5º-6º de primaria
Recollida e entrega dos participantes
o
o

•

Recollida de participantes que van ao comedor do centro
o

•

Ás 16:00 o monitor que imparte as actividades recolle aos participantes na porta lateral do centro (xunto ao
parque infantil) e ás 16:55 entrega os ás persoas autorizadas no mesmo portal.
Ás 17:05 o monitor que imparte a actividade recolle aos participantes no portal de acceso ao parque infantil
(fronte ao Gadis) e ás 18:00 o monitor ou monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.
Os nenos e nenas dos comedores son recollidos ás 16:00 horas no punto de encontro, situado na entrada
principal do centro. O coordinador do centro será o encargado de recoller aos participantes das actividades e
organizalos en grupos. Cada grupo será supervisado polo segundo monitor de actividade que será o
encargado de levalo á instalación correspondente.

Cambios de actividades ás 17:00 h.
o

Ás 17:00 horas, o segundo monitor de cada grupo será o encargado de levar aos participantes que teñan
actividade de segunda hora ao punto de encontro. O coordinador do centro será o encargado de recoller aos
nenos e nenas que saian do comedor no punto de encontro.

HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

PAVILLÓN (Infantil e 1º-2º Primaria)
16.00 - 16.50

Multideporte 1

Multideporte 2

Multideporte 1

Multideporte 2

17.10 - 18.00

Multideporte 7

Multideporte 8

Multideporte 7

Multideporte 8

1º-2º Primaria

Infantil

1º-2º Primaria

Infantil

16.00 - 16.50

Multideporte 3

Multideporte 6

Multideporte 3

3º-4º Primaria

5º-6º Primaria

3º-4º Primaria

5º-6º Primaria

17.10 - 18.00

Multideporte 4

Multideporte 5

Multideporte 4

Multideporte 5

Infantil

1º-2º Primaria

Infantil

1º-2º Primaria

XIMNASIO (3º-4º e 5º-6º Primaria)

5º-6º Primaria

3º-4º Primaria

5º-6º Primaria

Multideporte 6

3º-4º Primaria

Acceso
Actividades
Deportivas
Extraescolares
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CEIP SAN XOSÉ OBREIRO. A entrada e saída de todas as persoas participantes nas actividades
extraescolares do CEIP San Xosé Obreiro terá lugar pola porta do principal do Polideportivo
• Recollida e entrega dos participantes
o
o

•

Recollida de participantes que van ao comedor do centro
o

•

Ás 16:00 horas o monitor que imparte as actividades recolle aos participantes na porta principal de acceso ao
polideportivo e ás 16:55 entrégaos ás persoas autorizadas no mesmo portal.
Ás 17:05 o monitor que imparte a actividade recolle aos participantes na porta principal de acceso ao
polideportivo e ás 18:00 o monitor entrégaos no mesmo portal ás persoas autorizadas.
Os nenos e nenas do comedor son recollidos ás 16:00 horas no punto de encontro, situado na entrada
principal do centro. O coordinador do centro será o encargado de recoller aos participantes das actividades e
organizalos en grupos. Cada grupo será supervisado polo segundo monitor de actividade que será o
encargado de levalo á instalación correspondente.

Cambios de actividades a las 17:00h
o

Ás 17:00 horas, o segundo monitor de cada grupo será o encargado de levar aos participantes que teñan
actividade de segunda hora ao punto de encontro. O coordinador do centro será o encargado de recoller no
punto de encontro aos nenos e nenas que saian da ocioteca.
HORARIO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

PAVILLÓN MUNICIPAL
16.00 - 16.50

Multideporte 1

Multideporte 2

Multideporte 1

Multideporte 2

Infantil

1º-2º Primaria

Infantil

1º-2º Primaria

17.10 - 18.00

Multideporte 3

Multideporte 4

Multideporte 3

Multideporte 4

3º-4º Primaria

5º-6º Primaria

3º-4º Primaria

5º-6º Primaria

Acceso
Actividades
Deportivas
Extraescolares
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CEIP GALÁN. A entrada e saída de todas as persoas participantes nas actividades deportivas
extraescolares do CEIP Galán terá lugar pola porta do principal de acceso ao centro
• Recollida e entrega dos participantes
o
o

•

Ás 16:00 horas, o monitor que imparte as actividades recolle aos participantes a través do portal de acceso
lateral ao centro e ás 16:55 entrégaos ás persoas autorizadas no mesmo portal.
Ás 17:05 o monitor ou monitor que imparte a actividade recolle aos participantes no portal de acceso lateral
ao centro e ás 18:00 o monitor ou monitor entrégaos no mesmo portal a persoas autorizadas.

Cambios de actividades a las 17:00h
o

Ás 17:00 horas, o segundo monitor de cada grupo será o encargado de levar aos participantes que teñan
actividade de segunda hora ao punto de encontro. O coordinador do centro será o encargado de recoller no
punto de encontro aos nenos e nenas.
HORAR IO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

PABELLÓN COLEXIO
16.00 - 16.50

Multideporte 1

Multideporte 2

Multideporte 1

Multideporte 2

17.00 - 18.00

Multideporte 5

Multideporte 6

Multideporte 5

Multideporte 6

1º-2º Primaria

Infantil

1º-2º Primaria

Infantil

Infantil

1º-2º Primaria

Infantil

1º-2º Primaria

SALA USOS MULTIPLES
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Multideporte 3

Multideporte 3

3º-4º Primaria

3º-4º Primaria

Multideporte 4
5º-6º Primaria

Polideportivo

Multideporte 7
3º-4º Primaria

Multideporte 4
5º-6º Primaria

Multideporte 7
3º-4º Primaria

Usos Múltiples

Acceso
Actividades
Deportivas
Extraescolares
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