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O Consello Xeral da Educación Física e Deportiva (Consello  COLEF), 

co firme compromiso de garantir que o alumnado poida ter unha 

Educación Física de Calidade (EFC) durante o próximo curso, 

propón neste documento unha serie de recomendacións xerais 

para impartir a materia e unha serie de medidas relacionadas coa 

prevención de riscos laborais, co obxectivo de apoiar o labor do 

persoal docente de Educación Física. 

Este documento, elaborado polo Comité asesor de ensino da 

Educación Física e a área de Educación Física e Deportiva para a 

Saúde do Consello COLEF, parte da premisa de que as clases de 

Educación Física (EF) non serán como antes, pero unha adecuada 

planificación, contemplando as medidas preventivas e de hixiene, 

pode facer que a “nova normalidade” sexa o máis segura posible, 

tanto para o alumnado como para o persoal docente da materia.

O que aquí se expón tamén pretende poñer en valor a materia de EF 

pola súa relación coa saúde e os hábitos de vida, ofrecendo unha 

oportunidade de aprendizaxe para nenos/as e adolescentes que 

necesitan resocializarse e adaptarse despois da contorna de 

aprendizaxe  online que vivimos. Especificamente, as 

recomendacións que aquí se presentan axudarán ao persoal 

docente coa toma de decisións e a implementación da EF, dando a 

oportunidade de traballar a promoción e coidado da saúde durante 

o tempo de clase, así como antes, durante e despois do día escolar, 

xerando hábitos saudables e adherencia ao exercicio.

prógo

Nota: Segundo a evolución da pandemia, así 
como da normativa que se derive da crise 
sanitaria declarada, estas recomendacións 
poderían sufrir modicacións.

1

As recomendacións 

presentadas aquí 

axudarán ao 

profesorado na toma de 

decisións e a 

implementación de EF, 

dándolles a 

oportunidade de 

traballar na promoción e 

coidado da saúde.
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As medidas de 

prevención, hixiene e 

desinfección terán un 

papel fundamental na 

programación e 

desenvolvemento da 

actividade docente.

irodución2

A pandemia da COVID-19 puxo nunha situación sen precedentes a 

toda a poboación española. No ámbito educativo supuxo unha 

gran dificultade, acentuando a brecha social existente e producindo 

unha crise de aprendizaxe xeneralizada. Durante o estado de 

alarma, cada centro educativo, seguindo as instrucións e 

normativas dos organismos competentes, actuou de maneira 

diferente.

Como resultado destes últimos meses, o sentido de confianza, 

pertenza e esperanza da mocidade viuse profundamente afectado. 

Parte do alumnado pode experimentar problemas físicos e 

psicolóxicos, traumas debidos á enfermidade, inseguridade 

alimentaria, illamento social, discriminación, ansiedade, depresión 

e perda. É este o contexto desde o que debemos reflexionar para 

planificar o curso 2020-2021 nos centros educativos, de acordo ás 

necesidades que presenta o alumnado.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional xa deu o 

primeiro paso, sinalando que “a experiencia deste curso confirmou 

a importancia da presencialidade para o desenvolvemento habitual 

das tarefas educativas e formativas, polo que as Administracións 

educativas realizarán todos os esforzos necesarios para asegurar a 

modalidade presencial en todos os ensinos, niveis e etapas 

educativas” (Conferencia Sectorial de Educación, 10/06/2020).

Isto significa tamén que as medidas de prevención, hixiene e 

desinfección cobrarán un gran protagonismo na programación e 

desenvolvemento da actividade docente, e haberá que atender ás 

obrigas a este respecto ditadas polo Estado, as CCAA e mesmo as 

emanadas por ordenanzas municipais. Con todo, a decisión final 

sobre os protocolos para preservar a seguridade do alumnado, 

cinguíndose ao que sinala a normativa ou ampliándoos dentro da 

legalidade, dependerá de cada un dos centros e, por tanto, 

corresponderá ás direccións establecelos.

No que respecta a a EF, o complexo contexto que rodea a esta 

materia e que difire do resto (espazos, actividades, movemento, 

interacción, materiais e equipamentos) fai necesario que se xeren 

procesos e procedementos específicos que aseguren o benestar do 

alumnado e do persoal docente, minimizando os riscos.

Por iso, tendo en conta a dificultade engadida de todo o que implica 

unha clase de EF con respecto ás medidas de prevención, hixiene e 

A decisión final sobre os 

protocolos para 

preservar a seguridade 

dos estudantes, 

seguindo o que a 

normativa indique ou 

ampliándoos dentro da 

lei, dependerá de cada 

un dos centros e, polo 

tanto, corresponderá 

establecelos aos 

directores dos mesmos.
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A materia que xera 

hábitos relacionados cos 

estilos de vida activos, 

ensina a adecuada 

realización da práctica 

físico-deportiva e 

fomenta a súa 

adherencia [EF] debe ser 

preferente na volta aos 

centros.

desinfección, estas recomendacións que presentamos poden ser de 

gran axuda, facilitando a adaptación á “nova normalidade” no 

relativo á materia de EF a nivel curricular e os seus espazos para a 

docencia, sabendo e entendendo que os contextos educativos son 

diferentes en función da comunidade autónoma, o tamaño, os 

ciclos e niveis educativos que se imparten no centro, o deseño das 

instalacións dispoñibles, etc. (Association  for  Physical  Education, 

2020).

Por outra banda, hase de ter en conta que as primeiras medidas de 

“desescalada” tiveron que ver coa actividade física da poboación 

infantil ( ) e a práctica físico-Orden SND/370/2020, do 25 de abril

deportiva para toda a cidadanía (Orden SND/380/2020, do 30 de 

abril). O Goberno consideraba que, permitindo a actividade física, 

incidía en algo esencial para a saúde da poboación, considerando a 

inactividade física como un problema de saúde pública. Nesta liña, a 

materia que xera hábitos relacionados cos estilos de vida activos, 

ensina a adecuada realización da práctica físico-deportiva e 

fomenta a súa adherencia debe ser preferente na volta aos centros. 

Non se coñecen estudos que avaliasen o efecto duradeiro das 

pandemias na actividade física e o sedentarismo, pero si existen 

datos sobre como afectaron de forma negativa sobre iso os 

desastres naturais, mesmo nos tres anos posteriores aos mesmos 

( ). Ademais, a ciencia demostrou que cando os/as Hall  et al., 2020

nenos/as non van ao colexio (por exemplo, fins de semana e 

vacacións de verán), incluso podendo saír á rúa, son fisicamente 

menos activos/as, mostrando actitudes máis sedentarias, que teñen 

consecuencias directas no peso corporal e a aptitude 

cardiorrespiratoria ( ). É máis, as estimacións Wang  et al., 2020

europeas sinalan que “ata un 80% dos alumnos en idade escolar 

realizan actividades físicas exclusivamente no seu centro educativo” 

( ). Preocupa aínda máis a situación que pode xerar a Eurydice, 2013

pandemia sabendo que aproximadamente o 80% dos/as 

adolescentes non cumpren coas recomendacións mínimas de 

actividade física ( ) e que a prevalencia de Guthold  et al., 2020

sobrepeso e obesidade en poboación infantil e xuvenil en España 

atópase nun 44,4% (Aranceta- Bartrina, Gianzo-Citorese e Pérez-

Rodrigo, 2020). Cabe neste punto sinalar, nun ámbito máis 

economicista, que “as estimacións específicas por país dos custos 

económicos atribuíbles á inactividade física oscilan entre o 1,2% e o 

2,5% do gasto total anual en saúde” ( ). Katzmarzyk, 2011

Máis aló da necesidade de aumentar os niveis de actividade física na 

poboación infantil e xuvenil, non debemos esquecer que a 

Educación Física de Calidade é un dereito fundamental que reporta 

beneficios para as persoas, as familias, as comunidades e a 

sociedade en xeral; desempeña un papel importante no 

A ciencia demostrou 

que cando os nenos non 

van á escola, aínda que 

poden saír fóra, son 

físicamente menos 

activos, mostrando 

actitudes máis 

sedentarias, que teñen 

consecuencias directas 

sobre o peso corporal e 

a aptitude 

cardiorrespiratoria.
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https://www.afpe.org.uk/physical-education/wp-content/uploads/COVID-19-Interpreting-the-Government-Guidance-in-a-PESSPA-Context-FINAL.pdf
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033062020300773?via%3Dihub
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https://www.revespcardiol.org/es-prevalencia-sobrepeso-obesidad-obesidad-abdominal-articulo-S0300893219303306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23531897


Debemos garantir que 

se imparta [EF] de forma 

segura e responsable, 

asegurando así que o 

alumnado adquira as 

competencias básicas.
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desenvolvemento dos coñecementos básicos sobre a actividade 

física, o benestar e as capacidades físicas; mellora a saúde mental e 

as capacidades psicolóxicas; acrecenta as capacidades sociais; 

contribúe á prevención e á rehabilitación dos que corren o risco de 

caer en adiccións, delincuencia, explotación ou pobreza; e pode 

reportar importantes beneficios nos planos da saúde, social e 

económico ( ).Unesco, 2015

En definitiva, a EF é fundamental para o desenvolvemento integral 

do alumnado. Por iso, debemos garantir que se imparta de forma 

segura e responsable, para o persoal docente e o alumnado, 

asegurando así que adquiran as competencias básicas e lles 

achegue as habilidades e oportunidades de promoción da saúde e 

benestar, tan importantes durante estes tempos incertos e difíciles. 

Isto tamén lles axudará a ter ferramentas e desenvolver resiliencia 

no futuro.

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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1 DEBER DOCENTE

ADAPTACIÓNS CURRICULARES E DE APRENDIZAXE

• Adapta tendo en conta os contidos competenciais e claves e 

selecciona aqueles imprescindibles que sexan adecuados 

para traballar nestas condicións (tempo de clase presencial, 

medios, espazos dispoñibles, etc.).

• Considera as aprendizaxes imprescindibles que non 

puideron alcanzarse no curso anterior debido á falta de 

presencialidade, para recuperalos e permitir ao alumnado o 

logro dos obxectivos previstos.

• Revisa que as adaptacións tamén teñan en conta ao 

alumnado con necesidades educativas especiais.

• Durante o primeiro trimestre, selecciona os contidos 

segundo aqueles factores que poidan diminuír o risco de 

contaxio: espazos ao aire libre e actividades sen material.

• Non esquezas que todo este tempo sen clases presenciais 

puido afectar moito máis que os períodos vacacionais 

habituais á motricidade do alumnado, á condición física e ao 

estado de saúde, debido ao sedentarismo e a inactividade 

física.

DISTANCIAS

• Prioriza actividades sen contacto físico e nas que se poida 

manter o distanciamento social de, polo menos, 1,5 metros.

• Evita as actividades nas que non se poida respectar o 

distanciamento e que pola súa natureza (por exemplo, altas 

intensidades) non é posible ou recomendable o uso de 

máscara (máis información: ;  Pifarré  et al, 2020 Motoyama  

et al, 2016 Parodi e Magallanes, 2019;  ).

2 PROGRAMACIÓN

• Coñece as especificacións normativas estatais, autonómicas 

e municipais para centros educativos e actividades 

deportivas.

• Coñece as directrices e protocolos que se establezan desde a 

dirección do teu centro, e participa na medida da posible 

para que poidan adaptarse ás necesidades da materia de EF.

A as cses
de ef ae
a "nova
normadade"

"O inicio do curso debe 

realizarse a partir dunha 

planificación profunda e 

rigorosa que permita, 

ademais de establecer 

as medidas necesarias 

para previr e controlar a 

pandemia, cumprir 

obxectivos educativos e 

de sociabilidade", 
Ministerio de Educación e 
Formación Profesional, Goberno 
do España). Acordos para o 
inicio e desenvolvemento do 
curso 2020-2021. Proposta (10 
de xuño de 2020). Conferencia 
sectorial de educación.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275167/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5968897/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5968897/
http://www.revistasiuacj.edu.uy/index.php/rev1/article/view/141/133


• No caso de introducir actividades nas que non se poidan 

manter as distancias de seguridade que marca a normativa, 

todo o alumnado deberá levar máscara, a condición de que a 

natureza da actividade o permita.

• Adapta as regras dos xogos e deportes colectivos de tal 

maneira que controlen mellor o achegamento físico entre 

participantes.

• As actividades con implementos persoais poden ser unha 

estratexia para manter as distancias de seguridade (sticks, 

pas, raquetas, etc.).

• Lembra, a maior intensidade e/ou velocidade de 

desprazamento, as distancias deben ser maiores. Segundo 

algúns/algunhas investigadores/as, sen barreiras de 

protección, camiñando rápido (4 km/h) debería manterse 

unha distancia de 5 metros, correndo rápido (14,4 km/h) 10 

metros e en bicicleta (30 km/h) polo menos 20 metros 

( ; ).Blocken  et al., 2020  FAQ Blocken e Marchal

ESPAZOS

• Diferenza e prioriza o uso de espazos ao aire libre (patios, 

zonas verdes, instalacións públicas e parques próximos) 

fronte aos pechados (salas polivalentes, ximnasios e 

pavillóns), sempre que a climatoloxía, tanto por frío como 

por calor, o permita. No caso de que sexa necesario, non te 

esquezas de cumprir cos protocolos de información e 

permisos para a saída do centro.

• Propón ao centro completar un inventario de espazos ao aire 

libre, para repartir o seu uso por cursos e docentes, 

establecendo unha rotación das zonas que se poden usar 

para EF.

MATERIAIS

• Evita actividades nas que haxa que tocar superficies.

• Anticipa o uso de material tendo en conta os tempos e 

procesos de preparación, separación e desinfección.

• Prioriza o uso de material que sexa máis sinxelo desinfectar.

• Evita compartir material. Se é necesario, enumera e asigna a 

cada estudante o seu propio con números, letras ou cores, 

rexistrándoo por se fose necesario o seguimento fronte a un 

contaxio.

As actividades con 

implementos persoais 

poden ser unha 

estratexia para manter 

as distancias de 

seguridade 

Propón ao centro 

completar un inventario 

de espazos ao aire libre, 

para repartir o seu uso 

por cursos e docentes
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Anticipa o uso de 

material tendo en conta 

os tempos e procesos 

de preparación, 

separación e 

desinfección

http://www.urbanphysics.net/COVID19_Aero_Paper.pdf
http://www.urbanphysics.net/Questions_and_Answers.pdf


• Ten en conta nos orzamentos do departamento de EF a 

adquisición do material necesario para atender a necesidade 

de uso individual nas clases.

• Fai que o alumnado cre os seus propios materiais de EF.

• Adapta os xogos e deportes colectivos eliminando os 

implementos compartidos ou mediante a utilización de 

materiais que reduzan o contacto.

GRUPOS

• Colabora coa dirección do centro para que se cumpran as 

indicacións das autoridades sobre o número de alumnos/as 

por clase e a súa redución para poder aplicar as medidas de 

distanciamento social.

• No caso de actividades grupais, se fose posible, organiza ao 

alumnado en subgrupos estables (que se manteñan ao 

longo do tempo) en función das súas relacións sociais fóra 

da aula, para facilitar o labor dos rastreadores en caso de 

contaxio.

OUTRAS CONSIDERACIÓNS

• As medidas para a prevención dos  contaxios inclúen o uso 

preferente das escaleiras e a priorización das opcións de 

mobilidade que garantan a distancia interpersoal, como o 

transporte activo (andando ou en bicicleta). Isto presenta 

unha oportunidade para o fomento dos estilos de vida 

activos e promover proxectos na comunidade educativa en 

relación con ditas medidas, polo que podes incluílos nas túas 

rúbricas de avaliación.

3 INFORMACIÓN3 INFORMACIÓN

• Informa á dirección sobre os procesos e procedementos 

que, en base ás directrices  pautadas polo centro, vas levar a 

cabo en EF. Tamén dá a coñecer os espazos aos que se 

accederá para desenvolver as clases.

• Asegúrate de que se informa ás familias de todas as medidas 

que levarás a cabo en EF para que sexa unha contorna 

segura.

• Informa e educa ao alumnado sobre as medidas de 

prevención, hixiene e desinfección que tamén son a súa 

responsabilidade en EF: , evitar lavar as mans correctamente

tocarse a cara, expectorar só en panos que poidan desbotar, 

tocar só o material imprescindible, tusir ou esbirrar 
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No caso de actividades 

grupais, se fose posible, 

organiza ao alumnado 

en subgrupos estables 

en función das súas 

relacións sociais fóra da 

aula

Coloca nas instalacións e 

espazos de EF cartelaría 

visible coas normas 

básicas de seguridade.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
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cubríndose a boca e o nariz co cóbado flexionado, usar 

correctamente a máscara...

• Coloca nas instalacións e espazos de EF cartelaría visible coas 

normas básicas de seguridade.

NOTA: Para evitar o uso de ves�arios, se así o establecese a norma�va 
autonómica e/ou estatal pola situación na que se atopase a localidade 
onde se sitúe o centro escolar, informarase o alumnado e aos seus 
familiares e/ou �tores legais que, debido á coincidencia masiva nestes 
[ves�arios] sen posibil idade de respectar as medidas de 
distanciamento social, contacto con superficies, etc., os días que teñan 
clase de EF deben asis�r á escola con roupa apropiada para a prác�ca.

A INSTALACIÓN

• Organiza e limita a circulación: restrinxe o acceso ás áreas 

exclusivas para docentes e os almacéns de material, 

establece puntos de saída e entrada diferenciados -se é 

posible- tanto á instalación como aos vestiarios, delimita con 

sinais zonas individuais que permitan manter a distancia de 

seguridade tamén nas actividades, etc.

• Asegúrate de que na instalación hai contedores adecuados 

(protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal) 

para respectar o protocolo de "usar, embolsar, tirar" despois 

do uso de material hixiénico, como máscaras, panos, etc.

• Solicita ao centro que coloque varios dispensadores de xeles 

hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida, 

autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade para a 

limpeza de mans, separados en diferentes puntos da 

instalación deportiva, para evitar aglomeracións.

• Sinaliza áreas para que o alumnado poida depositar as 

mochilas e chaquetas sen que estas entren en contacto, e 

que no proceso poidan facelo de maneira ordenada 

evitando aglomeracións.

ANTES DA CLASE

• C o m p r o b a  q u e  h a i  m á s c a r a s   e m p a q u e t a d a s 

individualmente dispoñibles e suficientes (para o alumnado, 

en caso de necesidade ou esquecemento) garantindo así a 

seguridade de todos/as, e cumprindo as medidas de uso 

obrigatorio das mesmas.

4 PREPARACIÓN

Sinaliza áreas para que o 

alumnado poida 

depositar as mochilas e 

chaquetas sen que estas 

entren en contacto.
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• Comproba que os dispensadores teñen suficiente xel ou 

desinfectante e que nos lavabos hai auga e xabón.

• Marca áreas ou espazos individuais adecuados ás 

actividades para desenvolver durante a sesión, no caso de 

que sexa posible. 

• En espazos pechados, abre xanelas e portas para ventilar 

durante o maior tempo posible e evita usar o aire 

acondicionado, tanto de frío como de calor ( ).Lu et al., 2020

AO ALUMNADO

• Lembra e comproba que o alumnado utilice as áreas 

establecidas para cambiarse ou depositar as súas mochilas e 

chaquetas.

• Insta o alumnado a que eviten o uso de aneis, pulseiras e 

colgantes e que aquelas persoas co pelo longo o recollan.

• Asegúrate de que realizan unha correcta limpeza de mans 

antes da clase de EF. Organiza filas, que respecten a distancia 

de seguridade, en cada  dispensador. No caso daqueles/as 

con sucidade visible nas mans, o xel hidroalcohólico non é 

suficiente, polo que deben acudir ao lavabo para lavarse con 

auga e xabón.

DURANTE A CLASE

• Vixía que o alumnado respecta en todo momento as 

medidas de distanciamento, o uso de máscara cando sexa 

necesario e evitan os contactos non imprescindibles con 

outros/ as compañeiros/ as e coas superficies.

• En espazos pechados, se a climatoloxía e as características da 

actividade o permiten, mantén xanelas e portas abertas e 

evita usar o aire acondicionado, tanto de frío como de calor 

( ).Lu et al., 2020

• Prepara material adicional de cambio, para evitar compartir 

entre persoas e grupos, para non perder tempo de práctica 

no proceso de desinfección..

AO FINALIZAR A CLASE

• Se se usa material e equipamentos, implica ao alumnado no 

proceso de limpeza e desinfección, a condición de que non 

entrañe ningún risco.

5 DIRECCIÓN E SUPERVISIÓN

Insta o alumnado a que 

eviten o uso de aneis, 

pulseiras e colgantes.
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Marca áreas ou espazos 

individuais adecuados ás 

actividades para 

desenvolver durante a 

sesión.

Prepara material 

adicional de cambio, 

para evitar compartir 

entre persoas e grupos, 

para non perder tempo 

de práctica no proceso 

de desinfección.
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• Organiza ao alumnado de novo para que procedan á 

limpeza de mans respectando as distancias. Lembra que se 

debe priorizar o lavado de mans fronte aos xeles sempre que 

sexa posible.

• Asegúrate de que recollen as súas mochilas e chaquetas de 

maneira ordenada e evitando aglomeracións. 

• Evita o uso de duchas se non están individualizadas.

• En espazos pechados, abre xanelas e portas para ventilar 

durante o maior tempo posible e evita usar o aire 

acondicionado, tanto de frío como de calor ( ).Lu et al., 2020

• Solicita ao centro que che proporcione os produtos básicos e 

os equipos de protección necesarios para poder realizar 

unha desinfección rápida e suficiente dos materiais, 

equipamentos e áreas de mochilas e chaquetas despois de 

cada clase.

• Evita devolver ao almacén o material ou equipamento usado 

sen que fose desinfectado previamente.

• Establece co resto de docentes un rexistro de uso de 

espazos, equipamentos e materiais usados, compartido co 

persoal de limpeza, para que así teñan en conta sobre o que 

deben priorizar, reforzar e prestar especial atención á hora 

de limpar e desinfectar.

6 COLABORACIÓN

• Se un/unha estudante ten síntomas durante a xornada 

escolar, levaráselle a un espazo separado, facilitándolle unha 

máscara cirúrxica e outra para a persoa adulta que coide 

del/dela ata que cheguen os seus proxenitores ou titores. 

Avisarase á familia que debe contactar co seu centro de 

saúde ou co teléfono de referencia da comunidade 

autónoma, para que se avalíe o seu caso.

7 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN

Evita o uso de duchas se 

non están 

individualizadas

Evita devolver ao 

almacén o material ou 

equipamento usado sen 

que fose desinfectado 

previamente
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• Asegúrate de que a dirección do teu centro educativo 

está informada dos principios establecidos nas túas 

clases de EF online e os comunicou ás familias.

• Revisa que o alumnado está regularmente informado 

da materia utilizando as ferramentas informáticas 

necesarias.

• Comparte datos e información necesarios cos/coas 

estudantes e as súas familias/coidadores, pero 

asegurándote de comunicalos a un nivel apropiado 

para minimizar preocupación e tensión.

• Corrobora que calquera tarefa que se faga en casa ou 

en liña é accesible para todo o alumnado.

• Ten en conta as sensacións de seguridade física e 

emocional do alumnado á hora de propoñer 

actividades.

• Utiliza a actividade física en todos os dominios de 

aprendizaxe que se poidan combinar no ensino dual.

• Trata de que as clases online cheguen a todos os 

contidos imprescindibles da aprendizaxe do 

alumnado, establecendo un nexo de unión co 

enfoque cara ao benestar físico e a aprendizaxe  

motriz das sesións presenciais.

• Asigna tarefas online nas que o alumnado aplique os 

coñecementos adquiridos nas clases presenciais.

• Emprega un modelo de aula invertida para transmitir 

a información ao alumnado e profundar nos 

contidos, deixando o enfoque práctico de 

adquisición de habilidades e  entrega directa de 

traballos para as sesións presenciais, mentres 

exploran contidos todos/as xuntos/as.

INFORMACIÓN

• Traballa de maneira coordinada con todo/as os/as 

docentes que imparte clases de EF para asegurar 

que o traballo se realiza de maneira reflexiva e máis 

efectiva, chegando a niveis de éxito e seguimento 

mellores.

• Establece un equipo de traballo que desde o 

departamento de EF coordine as actividades de 

acción escolar saudable, para avaliar as necesidades 

e conducir programas de promoción de hábitos 

saudables de todo o centro.

• Informa o alumnado sobre a importancia da 

actividade física para a saúde, especialmente nestes 

momentos.

• Fomenta act iv idades que permitan unha 

continuidade fóra do centro e de forma autónoma 

no alumnado e nas familias.

• Involucra ao alumnado na planificación e 

organización de actividades lúdicas en tempo de 

recreo. 

• Proporciona oportunidades de liderado para que o 

alumnado se axude mutuamente no tempo de 

permanencia no centro educativo e nas clases de EF 

duais.

B PN B
AE O ROS
ESCENAOS

Ante a previsión de calquera situación que poida frustrar a total  

presencialidade da materia de EF, elaboráronse unha serie de recomendacións 

para o ensino dual, combinando presencial e  online. Isto quere dicir que o 

persoal docente terá que incorporar as medidas anteriormente expostas para as 

clases presenciais, coas recomendacións de ensino telemático que estime 

convenientes, en función do seu alumnado, recursos e medios informáticos 

dispoñibles.

ACCESIBILIDADE

DUALIDADE

TRABALLO EN EQUIPO

FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA
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MEDIDAS DE
AOIDADO PARA O
PERSOAL DOCEE

4

• O centro proporcionoume o informe de 

avaliación de riscos actualizadas do meu 

posto de traballo e reviseino antes de 

comezar a impartir as clases de EF?

• O centro estableceu protocolos claros que 

me foron comunicados, incluído todo o 

referente ante un contaxio do alumnado ou 

do persoal?

• Realízase a limpeza e desinfección dos 

e spazos  e  equ ipamentos  nos  que 

desenvolvo a miña actividade laboral (tamén 

as zonas privadas do persoal) segundo o 

establecido pola autoridade competente?

• O centro comunícame debidamente e con 

antelación os horarios de pausa e/ou acceso 

restrinxido a zonas por tarefas da área de 

mantemento e limpeza?

• Dispoño en todo momento de auga e xabón 

ou xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes 

con actividade  virucida?

• Proporciónanme os equipos de protección 

adecuados ás actividades para desenvolver 

(máscaras, luvas no caso de que ter que 

realizar tarefas de limpeza de materiais...) e 

fórmanme e informan a todo o persoal sobre 

o correcto uso dos mesmos?

• Modificaron a disposición dos postos de 

traballo (por exemplo, salas do profesorado) 

e o resto de condicións de traballo para 

garantir o mantemento da distancia de 

seguridade?

• Organizaron os horarios para evitar o risco 

de coincidencia masiva de persoas?

• Substituíron a fichaxe con pegada dactilar 

por outro que garanta a seguridade, ou ben 

se  desinfecta tras cada uso?

• O acceso aos aparcamentos do centro 

realízase sen contacto con ningunha 

superficie?

NOTA: Non todas as medidas anteriores representan 
obrigacións norma�vas que deba asumir o centro 
escolar, xa que algunhas se tomaron das Ordes estatais 
das fases da desescalada como posibles pautas de 
protección que puidesen ser asumidas para diminuír os 
riscos. En calquera caso, deberá consultarse a 
norma�va vixente de aplicación en cada territorio para 
a “nova normalidade”, así como en materia de riscos 
laborais.

No caso de que algunhas das respostas ás preguntas 
anteriores non fosen afirma�vas, recoméndase 
consultar á dirección do centro, á área responsable de 
recursos humanos e/ou á área de riscos laborais. Se es 
educador/a �sico depor�vo/a (é dicir, profesional 
colexiado/a con �tulación universitaria en Ciencias da 
Ac�vidade Física e do Deporte), podes acudir ao teu 
Colexio autonómico para solicitar asesoramento 
respecto diso.

RECORDA! Como profesor de EF é importante que teña o 
seu propio seguro específico de responsabilidade civil 
profesional, dadas as caracterís�cas diferenciadoras 
deste tema con outras persoas, e que tamén lle permite 
afrontar a "repe�ción" que o seguro do centro pode 
exercer sobre vostede. Todos os membros do COLEF 
teñen seguro RC, consulte esta e outras vantaxes de ser 
membro do teu colexio autónomo correspondente.

e debe preguarse o persoal docee de EF en
reción  seu po de abao e a prevención de
ss borais froe ao axio?

1
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Po  túa par,  mén
debes ser responsab

Mantén a distancia de 

seguridade sempre que sexa 

posible.

Lava as mans con frecuencia.

Usa máscara, se as normas o 

establecen e se a situación ou 

a actividade o permiten.

Ao  tusir ou esbirrar, tapa a 

boca e o nariz cun pano e 

desbótao nun cubo de lixo con 

tapa e pedal. Se non se dispón 

de panos,  emprega a parte 

interna do cóbado para non 

contaminar as mans.

Evita tocar os ollos, o nariz ou 

a boca.

Evita compartir material de 

oficina, equipos e ferramentas.

Limpa as superficies de 

traballo persoal que se tocan 

con frecuencia.

Evita o uso de aneis, pulseiras 

e colgantes e, se tes o pelo 

longo, recólleo.

Lava a roupa de traballo a 

diario a alta temperatura.

Comunica á dirección do 

centro se pertences a algún 

dos grupos vulnerables fronte 

á  COVID-19 (persoas con 

diabetes, enfermidade 

cardiovascular, incluída 

hipertensión, enfermidade 

pulmonar crónica, 

inmunodeficiencia, cancro en 

fase de tratamento activo, 

embarazo e maiores de 60 

anos) para que poidan adoptar 

as medidas necesarias.

Avisa ante calquera síntoma 

compatible para que se 

activen os protocolos 

oportunos.

2
3

9

4

5

6

7

8
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