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1. INTRODUCCIÓN
A proposta integral de lecer educativo da Federación Provincial de ANPAS para o curso 2021/2022 enmárcase nun
convenio de colaboración co Concello de A Coruña. Todas as actividades propostas desenvolvense nos propios centros
públicos de A Coruña, favorecendo así a conciliación da vida laboral, social e familiar.
Todas as actividades propostas pretenden ocupar o tempo libre da rapazada, con propostas onde o xogo e a diversión
serán o aceno de identidade, proporcionando ao mesmo tempo un lecer activo e de calidade.
Os nenos e as nenas terán un amplo abano de experiencias que lles permitirán completar o seu desenvolvemento
integral como persoa, dentro dun colectivo e nun ambiente distendido, socializador e integrador dende tres ámbitos:
DEPORTIVO, ARTÍSTICO - CULTURAL e IDIOMAS, plantexado para acadar os seguintes obxectivos:
· Dotar de calidade o tempo de lecer dos escolares a través desta proposta lúdica de actividades culturais, deportivas
e de idiomas.
· Xerar afeccións e espertar sensibilidades a través de diferentes actividades multidisciplinares (culturais, deportivas e
de idiomas).
· Fomentar a socialización e a convivencia entre os nenos e as nenas do mesmo ou diferente grupo, respectando aos
demais e atendendo así á diversidade e á tolerancia.
· Desenvolver actitudes, asumir valores persoais e sociais e respectar as normas de convivencia.
· Divertirse vivenciando de maneira activa diferentes propostas que atendan as inquedanzas e intereses dos nenos e
das nenas.
· Espertar o espírito crítico e reflexivo, afrontando de maneira activa unha actitude ante a realidade que os rodea, con
valores libremente asumidos.
· Empregar o xogo como principal ferramenta metodolóxica: “aprender xogando”.
A proposta integral de ocio e educación baixo os referidos obxectivos abrangue tres liñas diferenciadas e combinables
entre si a través da seguinte oferta de lecer educativo:
· DEPORTE NO CENTRO.
· ARTE E CULTURA NO CENTRO.
· IDIOMAS NO CENTRO: ENGLISH LAB, ON PARLE.
Este programa de actividades desenvolverase dende o 1 de outubre de 2021 ata o 31 de maio de 2022, de luns a
venres de 16:00h a 18:00h, en dúas sesións alternas a semana de unha hora cada sesión. Será necesario un mínimo
de 10 escolares para formar grupo, e a partir de 19 escolares, desdobraríase o grupo.
2. OBXETO
O propósito deste documento é establecer unhas medidas de actuación fronte á COVID-19 para o desenvolvemento
seguro das actividades propostas, establecendo as pautas e as medidas de prevención necesarias para protexer a
saúde dos traballadores, de usuarios e das familias, tendo como obxectivo garantir a seguridade, e minimizar o risco
de contaxios entre os participantes. Os obxectivos son:
-

Preserva a saude dos traballadores, usuarios e familias
Minimizar o impacto na plantilla.
Asegurar o funcionamento normal da actividade.
Definir os medios mínimos para levar ó cabo a desinfección dos obxetos en contacto coas persoas.
Establecer pautas de distanciamento social dentro das instalacións
Establecer protocolos de traballo

Por iso, as indicacións que aquí se expoñen, só pretenden servir de apoio a un proceso equilibrado de transición que
non poña en perigo en ningún caso, o ben máis importante: a saude e a vida das persoas.
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3. ALCANCE E NATUREZA DA ACTIVIDADE.
O ámbito de aplicación inclúe a todo o persoal da empresa, escolares e aos seus titores/as. As medidas establecidas
no presente documento serán de aplicación INMEDIATA. O empresario designará os recursos económicos e humanos
necesarios para o correcto cumprimento de ditas medidas.
Estas medidas serán adaptadas ás condicións particulares cada centro onde se desenvolve a actividade proposta.
Antes do inicio das actividades avaliaranse as características do centro, superficie das aulas e espazos a utilizar co fin
de determinar o aforo máximo de escolares, distancias de seguridade, dotación existente de materiais de protección
fronte a Covid-19, protocolo de limpeza do centro, proximidade de aseos, situación aulas Covid establecidas en cada
centro, percorridos de entrada e saída e accesos.
En función do avance da situación, algunha das medidas contidas neste documento poderán ser modificadas,
debéndose actualizar en función dos requirimentos e informacións que as Administracións Públicas Españolas vaian
desenvolvendo. A empresa poñerase en contacto con INTECTOMA SL en caso de dúbidas ou consultas sobre a
modificación e cambio nas medidas para aplicar en cada momento.
4. COMPOSICIÓN DOS GRUPOS
Crearanse grupos de actividades extraescolares estables (evitar novos membros, interacción entre grupos, ou si é
posible, cambio de monitores/as). Levarase ó cabo un rexistro diario e será custodiado pola entidade e poderá serlle
requirido polo Equipo Covid.
Os grupos estarán formados como mínimo por 10 escolares, desdobrando no caso de que se chegue a 19.
Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou agruparanse por idades próximas. Nas
idades máis pequenas (infantil ou 1º e 2º de EP) valorarase facer grupos mais pequenos se fose necesario.
Un espacio ou aula pode ser utilizado por varios grupos sempre e cando se poda manter a distancia de seguridade de
1.5 metros entre ambos.
Todas as medidas e pautas establecidas neste protocolo poden estar suxeitas a novas medidas establecidas polas
autoridades sanitarias en función da evolución epidemiolóxica xerada pola pandemia, polo tanto son revisables para
cumprir coa normativa de aplicación en cada momento.
5.

MEDIDAS PREVENTIVAS XERAIS

Descríbense a continuación as medidas preventivas que se deben ter en conta na realización de cada unha das
actividades, tanto polos monitores e monitoras como polos usuarios e usuarias:


Os/as pais/nais/ titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade (o inicio das actividades) na que
se comprometan a valorar e respectar as seguintes pasos/normas:



Realizar a enquisa de autoavaliación prevista no “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros
de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” e non acudir á actividade de acordo co que a
mesma estableza. Informar ao persoal monitor no caso que se de algunha das circunstancias previstas na
enquisa de autoavaliación para o seu coñecemento e traslado ao centro educativo que o porá en coñecemento
do Equipo Covid.



Non deben acudir ao centro educativo os alumnos e alumnas, nin os monitores e monitoras cos seguintes
síntomas: febre ou febrícula (>37,5), tose, dificultade respiratoria, diarrea, dor muscular, diminución do olfacto
e o gusto.



O uso da máscara responderá ao previsto no “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros
de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”. As persoas monitoras determinaran os
momentos de respiro ou paradas para beber de xeito seguro e con garantía de distancia de seguridade.
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Instruirase ás familias e ó alumnado, para que en caso de atoparse mal, avisen aos seus titores en clase, para
evitar que acudan o comedor e ás actividades extraescolares con síntomas. De ser o caso avisarase ao equipo
COVID-19, illarase á alumna ou alumno, e avisarase ós seus pais para que acudan canto antes ó centro
(seguirase o procedemento indicado no punto 8 Xestión de Contaxios).



As monitoras e monitores, así como o resto de persoal, teñen a obrigación de usar máscaras durante toda a
xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra a distancia de seguridade.



Uso obrigatorio de máscaras para o alumnado de educación primaria e recomendable para os escolares de
infantil. (Coas excepcións concretas especificadas pola normativa). A ANPA pode establecer o uso obrigatorio
da máscara tamén para o alumnado de infantil nalgunha actividade.



Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para
gardala en caso necesario, por exemplo no comedor.



Evitarase tocar os ollos, o nariz e a boca. Correcta hixiene de mans



Ventilación de espazos para evitar a transmisibilidade.



As solucións hidroalcólicas a utilizar serán as indicadas polo Ministerio de Sanidade na listaxe de virucidas
autorizados.



Ó toser ou esbirrar, débese cubrir a boca e o nariz cunha toalla de papel que se refugará na papeleira, ou ben
apoiando a flexión do cóbado e sempre afastándose do resto de persoas.



Realizar hixiene de mans con frecuencia, especialmente despois de tocar secreciones respiratorias (esbirrar,
toser, usar panos) e / ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer
ou usar os baños ou ao tocar material susceptible de ser compartido.



Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade previstas nos
protocolos con carácter xeral (distancia física de seguridade de 1,5 metros)



Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.



Asignaranse postos fixos ó alumnado para todo o curso escolar, co obxectivo de realizar unha mellor
trazabilidad dos contactos.



Evitarase compartir material. Se fose necesario, estará previamente hixienizado. Despois do uso volverase a
hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans. Non se poderán utilizar os materiais do aula/ espacio que no
pertenzan a actividade extraescolar.



Corresponde ás monitoras e monitores manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de
protección e, de acordo coas capacidades do grupo, calquera contido utilizarase para inculcar nos escolares a
conciencia da natureza social da pandemia e o beneficio común de cumprir coas regras.



En cada cambio de grupo, as monitoras e monitores serán responsables da hixiene das súas mans e do
material de uso das actividades, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar ó alumnado as
medidas de hixiene e seguridade. A persoa monitora sairá a recibir ao grupo cando a instalación estea libre.



Habilitarase unha PORTA DE ENTRADA e outra de SAÍDA para evitar a acumulación de persoas. No caso de
non ser posible esta opción, primeiro efectuarase a saída e posteriormente a entrada do novo grupo. No exterior
marcaranse zonas para esperar a entrada e/ou saída que garantan as distancias de seguridade. Para garantir
un proceso áxil é precisa a máxima puntualidade.



As monitoras e monitores contarán con información e formación adecuada sobre a COVID-19, especialmente
no que se refire a medidas preventivas, medios de protección, protocolos de actuación en caso de ter febre ou
de que unha nena ou un neno presente síntomas. Esta información e formación deberá estar actualizada
segundo as indicacións das autoridades sanitarias.



Non estará permitida a entrada a persoas alleas (pais/nais) nas actividades nin nas instalacións deportivas. Así
como tampouco estará permitido estar na instalación fóra da hora de actividade. Tampouco estará permitida a
presenza dos propios participantes cando non sexa a súa hora de actividade, nin sequera nas gradas, no caso
de contar con estas.
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As monitoras e os monitores deberán cumplir co disposto no protocolo en todo momento, así como tamén facer
cumplir ós escolares as medidas de seguridade e hixiene propostas no mesmo.



O uso dos aseos limitarase a unha simultaneidade non superior a metade da súa capacidade. Os estudantes
deben desinfectarse as mans ó deixalo.



Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como a mochila ou a botella de
auga. Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o curso. Entregarase ao centro un plano de situación
con estes lugares marcados para facilitar, en caso de ser necesario, o seguimento epidemiolóxico.
6. PAUTAS ANTES DE ACUDIR Ó CENTRO

Se o monitor ou o usuario da actividade presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que
puidese estar asociada coa COVID-19 non debe acudir ao centro escolar a realizar a actividade e debe chamar canto
antes ó teléfono de atención da COVID-19 da comunidade autónoma (Galicia 900 400 116) ou ó seu centro de atención
primaria e seguir as súas instrucións. Non debe acudir ao colexio ata que o servizo sanitario confirme que non hai risco
para a `persoa afectada nin para os seus contactos.
Se o monitor ou o alumno estivo en contacto estreito (conviventes, familiares e persoas que estivesen no mesmo lugar
que un caso mentres o caso presentaba síntomas a unha distancia menor de 2 metros durante un tempo de polo menos
15 minutos) ou compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo COVID-19, tampouco
debe acudir ó centro escolar, mesmo en ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 10 días. Durante ese
período débese realizar un seguimento por se aparecen signos da enfermidade. Se o monitor é vulnerable por idade,
por estar embarazada ou por padecer afeccións médicas anteriores debe consultar co seu médico dita situación.
Débense priorizar as opcións de mobilidade que mellor garantan a distancia interpersoal dun mínimo de 1,5 metros.
Por esta razón, recoméndase nesta situación o transporte individual. No caso de compartir vehículo deberán levar
máscara todos os ocupantes do mesmo.
7. MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA OS MONITORES E MONITORAS
Se o monitor tivo algún caso de enfermidade pola COVID 19 declarado ou sospeitoso na súa contorna directa ou se
tivo contacto estreito cun caso, non se presentará no centro escolar e haberá de comunicalo inmediatamente á
empresa, para valorar a situación e acordar as medidas para adoptar. Deberán tomarse a temperatura diariamente,
antes de acudir ao centro de traballo. Se supera os 37,5º C ou se presenta tose ou dificultade ao respirar, non acudir
ao posto de traballo. Non acudir ao centro de traballo e comunicalo á empresa, se se presentan os seguintes síntomas:
febre, cansazo e tose seca. Algúns tamén sofren dores, conxestión nasal, rinorrea, dor de garganta ou diarrea. Neste
caso, débese consultar o seu caso a través os teléfonos habilitados para atención a posibles enfermos (Galicia 900
400 116), con obxecto de que lle indiquen o tratamento e o procedemento para seguir e o illamento no seu domicilio
durante 10 días (salvo indicación en contra dos especialistas sanitarios). Ademáis, deberase informar á empresa canto
antes, polo procedemento habitual, para poder alertar ao persoal co que se mantivo contacto e que se poidan tomar
as medidas preventivas que procedan.
Designarase por escrito para cada centro educativo no que se desenvolven as actividades un Responsable de
seguridade de centro con formación específica sobre a Covid 19. O traballador designado será coñecedor do protocolo
de actuación en caso de detección de alumnado e monitores con sintomatoloxía compatible con Covid e coñecerá a
situación da aula de illamento e os percorridos polo centro.
Reforzaranse as medidas de hixiene persoal en todos os ámbitos do traballo:
- A hixiene de mans é a medida principal de prevención e control da infección. Os traballadores lavaranse as mans con
frecuencia, durante 40 a 60 segundos, limpándoas en profundidade con auga e xabón ou solucións hidroalcohólicas
- Ao toser ou esbirrar débese cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano refugable e tiralo inmediatamente
despois nun contedor de lixo.
- Débese evitar tocarse a cara, os ollos, o nariz ou a boca, con ou sen luvas, xa que as mans facilitan a transmisión.
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Reforzaranse as medidas de prevención nos espazos comúns de traballo:
- Manterase unha distancia de, polo menos, 1,5 metros co resto das persoas. E evitarase falar directamente cara á
cara das persoas en distancias curtas.
- Non se saudará dando a man ou abrazos e gardaranse as distancias de prevención xa sinaladas. - Hase de ventilar
os espazos pechados (aulas, espazos comúns, etc.) de forma frecuente. Cando un espazo sexa usado por dous grupos
distintos debe ventilarse durante polo menos 15 minutos entre grupo e grupo.
- Non se compartirán elementos de uso común (material, equipos etc…). En caso de ter que compartir algún obxecto,
este deberá desinfectarse antes e despois de cada uso. Tampouco se compartirán bebidas ou alimentos. Cada
neno/para levará a súa botella identificada e esta estará en todo momento gardada na mochila
Reforzarase a limpeza xeral dos locais e espacios de uso común (aseos, aulas, …):
- Unha vez finalizada a actividade a empresa que xestiona as actividades encargarase da limpeza das superficies das
aulas e espazos, e os elementos e elementos comúns de contacto. Os monitores/ as contarán no pavillón e aulas con
un kit de limpeza ( con limpador desinfectante, xel hidroalcohólico, máscaras de protección e luvas) para a desinfección
previa dos elementos para utilizar.
- Retiraranse con precaución os panos, papeis, luvas e outros residuos que puidesen estar contaminados e pecharanse
ben as bolsas de lixo.
Reforzaranse as medidas de prevención no uso de material compartido:
- En cada cambio de actividade limparase o material de uso compartido: mesas, balóns, libros, pantallas de computador,
teclados, ratos, etc…
- Despois da utilización será obrigatorio a limpeza de mesas ou os lugares designados co material sanitario posto a
disposición.
- Deberase evitar compartir elementos como móbiles, bolígrafos ou outro tipo de útiles de uso persoal.
- Prohibirase beber auga da billa do baño e encher ou compartir botellas
- No caso de utilizar calquera utensilio ou material de traballo que teñan un uso compartido, antes e despois do seu
uso, será obrigatorio a limpeza e desinfección do mesmo.
8. MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA O ALUMNADO.
Os alumnos e alumnas non deben acudir á actividade cos seguintes síntomas: febre ou febrícula (>37,5), tose seca,
dificultade respiratoria, fatiga severa(cansanzo), dor muscular, falta de olfato, falta de gusto e diarrea. Se o alumno tivo
algún caso de enfermidade por COVID 19 declarado ou sospeitoso na súa contorna directa ou se tivo contacto estreito
cun caso positivo, non se presentará no centro escolar e haberá de comunicalo inmediatamente ao colexio, para valorar
a situación e acordar as medidas para adoptar. Instruirase ás familias e aos nenos, para que, en caso de atoparse mal,
avisen ós seus titores en clase ou no comedor, para evitar que acudan ás actividades con síntomas. De ser o caso
avisarase ó equipo COVID-19, illarase ao alumno e avisarase aos seus pais para que acudan canto antes ao centro.
O alumnado desinfectará as súas mans á entrada e á saída da aula/ espazo. Deben evitar tocarse os ollos, o nariz e a
boca e realizar unha correcta hixiene de mans cada vez que se use material compartido
Todos os escolares teñen a obrigación de usar máscaras durante toda a xornada en todos os espazos do centro
educativo, aínda que se cumpra a distancia de seguridade. Para o alumnado de Educación Infantil o uso de máscara
de protección non será obrigatorio, pero se propoñerase que a usen durante o desenvolvemento da actividade e nas
entradas e saídas do centro.
Ao toser ou esbirrar, o alumno/para debe cubrirse a boca e o nariz cunha toalla de papel que se refugará na papeleira,
ou fágao apoiando a flexión do cóbado e sempre afastándose do resto de persoas.
Os alumnos/ as, así como os pais, deben respectar as normas ditadas polo centro para o mantemento das medidas
preventivas establecidas para garantir a saúde dos alumnos/ as, familias e monitores/ as.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS XERAIS DURANTE O DESENVOLVENTO DAS ACTIVIDADES.
MEDIDA

APLICACIÓN
DA MEDIDA

DESENVOLVEMENTO DA MEDIDA
Nos deportes de equipo promoveranse os adestramentos e exercicios individuais, eliminando o contacto persoal entre os
compañeiros e compañeiras.
Evitaranse, na medida do posible, aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura de alumnos e alumnas
de grupos de convivencia ou clases, así como as que esixan unha especial proximidade.

GRUPOS
ESTABLES

CONTROL E
TRAZABILIDADE

Os grupos de actividade constituirán un grupo estable de convivencia, integrados polos mesmos membros todo o tempo
e co mesmo monitor ou monitora ó seu cargo.
Realizaranse medicións de temperatura ó alumnado antes do inicio da actividade. Os eventos deportivos ou celebracións
que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sen asistencia de público
Nas actividades que se desenvolvan cos nenos/ as sentados manterase sempre a localización e levará rexistro por escrito
da situación

SEPARACIÓN
FÍSICA
DISTANCIA
PERSOAL E DE
INTERPERSOAL GRUPOS DE
CONVIVENCIA
DISTINTOS

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN

USO DE
MÁSCARAS
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Os alumnos e alumnas de cada actividade serán divididos pola monitora ou monitor das actividades, que os levará ás
zonas de desenvolvemento das actividades en grupo. No traslado manterase o grupo, evitando que deambulen polo
centro os escolares sós
Manterase a distancia de seguridade persoal de 1.5 metros. Entre distintos grupos coincidentes nun mesmo espazo ou
aula, gardarase a distancia de seguridade.
Eliminaranse, por tanto, os lances da actividade que impliquen contacto persoal.
A entrada e mais a saída das actividades farase de forma escalonada para evitar aglomeracións de nas entradas do
centro.
Máscara obrigatoria, tanto para os monitores e monitoras como para os alumnos e alumnas (excepto por prescrición
médica). Para o alumnado de Educación Infantil o uso de máscara de protección non será obrigatorio, pero se
propoñerase que a usen durante o desenvolvemento da actividade e nas entradas e saídas do centro.
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MEDIDA

APLICACIÓN DA
MEDIDA

LAVADO E
DESINFECCIÓN
DE MANS
HIXIENE
PERSOAL

HIXIENE

EVITAR O
CONTACTO
MULTIPLE DE
OBXETOS
DESINFECCIÓN
DO
EQUIPAMENTO
LAVADO E
DESINFECCIÓN
DE MOBILIARIO E
SUPERFICIES DE
SALA

INTECTOMA, SL

DESENVOLVEMENTO DA MEDIDA

Na entrada á sala na que se realice a actividade colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico e unha papeleira con
pedal e tapa.
Os alumnos e alumnas lavarán as súas mans antes de acudir á actividade e as desinfectarán con solución hidroalcólica
no acceso á mesma (asistidos polos monitores e monitoras no caso dos máis pequenos). Ó saír da actividade
desinfectaranse de novo as mans.
O alumnado manterá unha coidada hixiene persoal, e tamén da súa roupa
No desenvolvemento das actividades procurarase o uso de utensilios de uso exclusivo
Os equipos prestados polo centro para a actividade, serán repartidos pola monitora ou monitor a cada alumna ou alumno.
Na práctica das actividades eliminaranse os lances das mesmas que impliquen compartir equipos e, por tanto, manter
contactos múltiples sen posibilidade de desinfección nos intercambios

As portas de acceso ás salas de desenvolvemento destas actividades permanecerán abertas ata recibir a todos os
participantes, a fin de evitar o contacto múltiple cos pomos das portas.
Os equipos prestados necesarios para a práctica das actividades, que vaian ser usados polos membros doutros grupos,
desinfectaranse ó final da actividade de cada grupo. Os equipos utilizados desinfectaranse sempre ó finalizar a actividade.
Eliminar elementos do equipamento que non sexan de material de fácil limpeza e desinfección. Na medida do posible,
dispoñer de varios xogos de accesorios para cada actividade, que se usarán en xornadas ou en grupos alternos,
favorecendo a posibilidade dunha correcta desinfección.
En cada cambio de grupo realizarase desinfección de mobiliario de sala, no seu caso, e de chan da mesma nas
actividades cuxo desenvolvemento implique posibilidade de contacto corporal co mesmo.

Departamento Técnico
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MEDIDA

OUTRAS
MEDIDAS

APLICACIÓN DA
MEDIDA
REALIZAR AS
ACTIVIDADES Ó
AIRE LIBRE
CAMBIOS DE
ROUPA
ACEPTACIÓN DE
NORMAS DE
TERCEIROS
ACCESO
FAMILIAS

FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

MARCACIÓN DE
ITINERARIOS/
ZONAS
CARTELERÍA

Departamento Técnico

INTECTOMA, SL

DESENVOLVEMENTO DA MEDIDA
Nas actividades nas que sexa posible e cando as características climatolóxicas o permitan, as actividades
desenvolveranse ó aire libre.
Os alumnos e alumnas non efectuarán cambios de roupa no centro para a realización de actividades extraescolares. De
acordo ós seus horarios, o día que teñan este tipo de actividades virán cambiados da casa, é dicir, levarán chándal e
realizarán con este as actividades.
Nas actividades extraescolares que se desenvolvan fóra do centro escolar, os asistentes axustaranse ás normas de uso,
acceso e permanencia nas instalacións establecidas polo recinto de acollida, solicitando información sobre as mesmas
antes de acudir a él. Os familiares non poden acceder ó centro para ver aos seus fillos e fillas durante a actividade.
No momento de recollida do alumnado das actividades extraescolares seguiranse en todo momento as medidas
adoptadas polo CEIP.

Sinalización de itinerarios de acceso, saída e entrada, así como de distancia de seguridade entre persoas ou grupos en
accesos e corredores.
Carteis de lavado de mans, uso obrigado de máscara, normas na mesa (non intercambio de utensilios nin de comida),
non invasión do espazo doutros grupos nin interacción persoal con eles, etc.
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE Á COVID-19 NAS ACTIVIDADES OFERTADAS.
A Federación Provincial de Apas de A Coruña, propón, baixo tres liñas diferenciadas e combinables entre sí, a seguinte oferta de lecer educativo:
· DEPORTE NO CENTRO:
Os principais obxectivos desta proposta son:
• Disfrutar da actividade motriz e deportiva como un medio para sentirse a
gusto consigo mesmo e cos demais.
• Participar con independencia do nivel de habilidade alcanzado, aceptando
as normas e respectando as diferenzas entre os participantes.
• Adquirir hábitos hixiénicos e saudables directamente relacionados coa
práctica de actividades motrices e deportivas.
• Desenvolver as habilidades motrices básicas e aquelas directamente
vinculadas ás prácticas deportivas elixidas (especialmente nos últimos
cursos de Ed. Primaria).
• Desenvolver as capacidades motrices, con especial incidencia nos
elementos fundamentais das perceptivo-motrices e as socio-motrices
xenéricas (Ed. Infantil), así como os específicos directamente vinculados ás
prácticas deportivas (Ed. Primaria).
• Resolver situacións vinculadas a unha práctica deportiva mediante a
selección e o dominio de habilidades motrices.
• Proporcionar aos escolares, a través do deporte, experiencias gratificantes
e con sentido, que lles orienten á hora de utilizar adecuadamente o seu
tempo libre.
Por todo isto, as propostas están adaptadas ao nivel madurativo dos participantes, comezando co XOGO como recurso lúdico e pedagóxico na etapa de Educación
Infantil e o Deporte nos últimos anos de Educación Primaria. Para os primeiros cursos de Primaria óptase polo PREDEPORTE e outras propostas que se sitúan a
cabalo do Xogo e o Deporte.
A metodoloxía empregada baséase nun modelo participativo e activo de todos os membros do grupo que, independentemente do seu nivel de habilidade, logre que
se sentan a gusto na actividade. Unha metodoloxía que desenvolva aspectos como a creatividade, a experimentación múltiple, a resolución de conflitos e o crecemento
persoal.

Departamento Técnico
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CATEGORÍA

ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN DO RISCO

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN SEGÚN EXISTA O RISCO

XOGOS MOTORES
PREDEPORTE
ATLETISMO
BALONCESTO
FÚTBOL SALA
HÓCKEY SALA
MULTIDEPORTE
TENIS
XOGOS RÍTMICOS
RITMO
BAILE MODERNO
XIMNASIA RÍTMICA
DEPORTES NO CENTRO
PREPATINAXE
PATINAXE
HÓCKEY PATÍNS
XOGOS DE TABOLEIRO
XADREZ
XOGOS TRADICIONAIS
DEPORTES
ALTERNATIVOS
XOGOS DE CAPOEIRA
CAPOEIRA

Departamento Técnico

-

- Exposición a contaminación por
posible contacto persoal e/ou
curta distancia interpersoal.
- Contaminación cruzada por
contacto con elementos de sala

INTECTOMA, SL

-

- Riscos habituais no aula
-

-

Aforo máximo de 20 nenos/as sempre que os m2 da
aula/espacio o permita. Escalonaranse as entradas e saídas das
actividades
Manterase na medida do posible os grupos de convivencia
estable. No caso de que sexa necesario mixturar os grupos, as
actividades levaranse ó cabo no exterior e con alumnado do
mesmo curso.
Manterase a distancia persoal de seguridad de 1.5 metros.
Manterase a distancia de seguridad de 1,5 m entre os distintos
grupos coincidentes nun mesmo espazo ou aula.
Naquelas actividades que sexa viable, evitaranse accións que
impliquen contacto ou proximidade persoal.
Uso obrigatorio de máscara para os usuarios maiores de 6 anos.
Nos menores de 6 anos, é recomendable o seu uso, tantos nas
actividades coma na entrada e saída da actividade.
Uso dos dispensadores de solución hidroalcólica dispoñibles
As actividades, se é posible e a climatoloxía o permite, levaranse
ó cabo no exterior. Priorizaranse aquelas nas que se realice un
exercicio físico intenso
Se a actividade se realiza no interior, levarase a cabo unha
ventilación adecuada do espazo ó finalizar, e, se o clima o
permite, impartirase coas xanelas abertas para favorecer a
renovación do aire.
Permitese compartir obxetos necesarios para realizar as
actividades (balóns, fichas...) sempre e cando se leve unha
adecuada desinfección das mans antes e ó acabar a actividade,
e desinfectando os equipos entre quenda e quenda.
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· ARTE E CULTURA NO CENTRO:
A actividade de lecer de “Arte e Cultura no Centro” é unha proposta de ocio educativo que complementa
a xornada lectiva, persegue o desenvolvemento integral (físico, intelectual e social) dos nenos e nenas
nunha contorna lúdica, de diversión e entretenemento (aprender xogando) e comprende un amplo
abano de actividades artísticas e culturais. Organízase a través de dúas propostas diferenciadas:

- OBRADOIROS: Son actividades multidisciplinares que abranguen diferentes áreas de contidos
artísticos e culturais baixo unha estrutura de talleres. Trátase de espertar o interese e desenvolver
diferentes habilidades segundo o contido de cada un deles, empregando o xogo como ferramenta
educativa e de socialización.

- PROXECTOS: É unha actividade na que partindo dun centro de interese ou tema motivador e baixo
a metodoloxía de “traballo por proxectos”, desenvolveranse diferentes actividades multidisciplinares nas
que os verdadeiros protagonistas serán os nenos e nenas xerando a súa propia aprendizaxe
(aprendizaxe significativo) a través da indagación/investigación e experimentación, fomentando á vez o
espírito crítico e o traballo en grupo.

Departamento Técnico
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CATEGORÍA

ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN DO RISCO

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN

OBRADOIROS:

ARTE E CULTURA NO
CENTRO

TEATRO
COMEDIANTES
COMECOCOS
XENIOS
ESCAPE ROOM
EUREKA
ABRACADABRA
ESCOLA DE MAXIA
RECUNCHO VERDE
R QUE R
ECO ECO
COLORIN COLORADO
CANTO CONTO
RECREARTE
MANITAS
DESEÑO DE SEU
PASIMISÍ
ALALÁ
ENREDADOS
MANS QUE FALAN
ACENOS

PROXECTOS

Departamento Técnico

-

- Exposición a contaminación
por posible contacto persoal
e/ou
curta
distancia
interpersoal.
- Contaminación cruzada por
contacto con elementos de sala

INTECTOMA, SL

-

- Riscos habituais no aula
-

-

Aforo máximo de 20 nenos/as sempre que os m2 da
aula/espacio o permita.
Manterase na medida do posible os grupos de convivencia
estable. No caso de que sexa necesario mixturar os grupos,
as actividades levaranse ó cabo no exterior e con alumnado
do mesmo curso.
Manterase a distancia persoal de seguridad de 1.5 metros.
Manterase a distancia de seguridad de 1,5 m entre os distintos
grupos coincidentes nun mesmo espazo ou aula.
Naquelas actividades que sexa viable, evitaranse accións que
impliquen contacto ou proximidade persoal.
Uso obrigatorio de máscara para os usuarios maiores de 6
anos. Nos menores de 6 anos, é recomendable o seu uso,
tantos nas actividades coma na entrada e saída da actividade.
Uso dos dispensadores de solución hidroalcólica dispoñibles
As actividades, se é posible e a climatoloxía o permite,
levaranse ó cabo no exterior.
Se a actividade se realiza no interior, levarase a cabo unha
ventilación adecuada do espazo ó finalizar, e, se o clima o
permite, impartirase coas xanelas abertas para favorecer a
renovación do aire.
Escalonaranse as entradas e saídas das actividades.
Evitarase compartir material. Cada usuario fará uso de propio
material necesario para levar a cabo a actividade Permitirase
compartir material necesarios para realizar determinadas
actividades sempre e cando se leve unha adecuada
desinfección das mans antes e ó acabar a actividade, e
desinfectando os equipos entre quenda e quenda.
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· IDIOMAS NO CENTRO:
A actividade de lecer “Idiomas no Centro”, é unha proposta centrada nas linguas extranxeiras, co afán de ofrecer a vertente máis lúdica do achegamento ás mesmas.
Organizarase a través de dúas propostas diferenciadas: ENGLISH LAB (inglés) e ON PARLE (francés).
Os obxectivos destas actividades serán:
• Fomentar o coñecemento dun idioma extranxeiro (inglés ou francés) nun contexto lúdico que reporte unha experiencia positiva durante o proceso de aprendizaxe.
• Adquirir competencia comunicativa un idioma extranxeiro (inglés ou francés) sobre aspectos centrados na súa faceta oral; escoita e fala.
• Desenrolar unha oferta complementaria, no marco do ensino público, baseada na lingua extranxeira, que favoreza a conciliación da vida familiar e laboral.

CATEGORÍA

ACTIVIDADE

IDENTIFICACIÓN DO RISCO

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN

-

IDIOMAS NO CENTRO

ENGLISH LAB

- Exposición a contaminación por
posible contacto persoal e/ou curta
distancia interpersoal.

ON PARLE

- Contaminación cruzada por
contacto con elementos de sala

-

- Riscos habituais no aula
-

Departamento Técnico

Uso dos dispensadores de solución hidroalcohólica dispoñibles.
Manterase na medida do posible os grupos de convivencia estable.
No caso de que sexa necesario mixturar os grupos, as actividades
levaranse ó cabo no exterior e con alumnado do mesmo curso.
Manterase a distancia persoal de seguridad de 1.5 metros.
Manterase a distancia de seguridad de 1,5 m entre os distintos
grupos coincidentes nun mesmo espazo ou aula.
Uso obrigatorio de máscara para os usuarios maiores de 6 anos.
Nos menores de 6 anos, é recomendable o seu uso, tantos nas
actividades coma na entrada e saída da actividade.
Evitarase compartir material. Cada usuario fará uso de propio
material necesario para levar a cabo a actividade (bolígrafos,
lapis,libros…) Se fose necesario compartir, este desinfectarase
previamente.
Aforo máximo de 20 nenos/as sempre que os m2 da aula/espacio
o permita.
Ventilación adecuada do espazo tras a actividade se se realizase
en interior. Se o clima o permíte, as actividades levarán a cabo
coas xanelas abertas para favorecer a renovación do aire. A
actividade, se é posible e a climatoloxía o permita, levarase a cabo
no exterior.
INTECTOMA, SL
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11. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN
Realizarase unha limpeza e desinfección dos espazos (aulas, ximnasio) empregados nas actividades
entre quenda e quenda, e ó final das mesmas, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en
función da intensidade de uso (zonas de uso común, nas superficies de contacto máis frecuentes…)
Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos
desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.Logo de cada limpeza, os
materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose
posteriormente ao lavado de mans.
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións. As portas das aulas ou espazos
deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas, se as hai, para favorecer a circulación do
aire, sempre e cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan.
Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de
mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras ou contedores
con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal. Todo material de hixiene persoal
(máscaras, luvas de látex,etc.) debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe
doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas). Deberá vixiarse a limpeza de
papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no
centro, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles.
Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu
depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a
cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas
durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

12. USO DOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
As máscaras que se utilizarán serán as mesmas que no ámbito comunitario. Estas serán as máscaras
hixiénicas que cumpran a normas UNE 0065 (reutilizables) ou UNE 0064 (desbotables), ou as máscaras
cirúrxicas cando así se determine. As máscaras hixiénicas deberan cumprir a CSM/115/2021.
De acordo co establecido polo ministerio de sanidade na súa Guía sobre a volta ao cole, recoméndase
a utilización de máscaras hixiénicas reutilizables, xa que posibilitan unha axeitada protección e unha
mellor respirabilidade, ademais de ser unha opción máis sostible. As persoas sas utilizarán
preferentemente máscaras hixiénicas. As persoas sintomáticas ou asintomáticas positivas deben elixir
con prioridade máscaras cirúrxicas. O alumnado san a partir de 3 anos (a partir dos 6 anos con carácter
obrigatorio) debe usar máscaras hixiénicas acordes a cada rango de idade.
Os nenos e as nenas positivos/as por Covid-19 deben usar preferentemente máscaras cirúrxicas ou
hixiénicas con especificación UNE. No caso de poboación vulnerable recoméndase usar o tipo de
máscara segundo indicación médica.
As máscaras son só un medio complementario de protección e actúan en conxunto co resto de medidas
preventivas pautadas polas autoridades sanitarias.
As máscaras con válvulas exhalatorias están prohibidas en Galicia no DOG nº 126, por Resolución do
25 de xuño de 2020 da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Sanidade.
Cumpriranse as indicacións dos fabricantes das máscaras, especialmente no indicado sobre tempos
de utilización e métodos de desinfección se se trata de máscaras reutilizables, almacenamento e
mantemento.

Departamento Técnico
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REFUGALLO OU DESCONTAMINACIÓN
Despois da retirada, os EPI refugables deben colocarse nos contedores adecuados de refugallo e ser
tratados como como residuos biosanitarios clase III. Se non se pode evitar o uso de EPI reutilizables,
estes débense recoller en contedores ou bolsas adecuadas e descontaminarse usando o método
indicado polo fabricante antes de gardalos. O método debe estar validado como efectivo contra o virus
e ser compatible cos materiais do EPI, de maneira que se garante que non se dana e por tanto a súa
efectividade e protección non resulta comprometida.

13. XESTIÓN DE GROMOS
Non asistirán ao centro aquele/as monitores/as ou escolares que teñan síntomas compatibles coa
Covid-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de Covid-19, ou en período de
corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de
Covid-19.
Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles coa Covid-19 durante a súa estancia ou a
chegada seguiranse as seguintes pautas:
- Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao efecto ata a recollida
por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de
pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo da Covid-19 no centro educativo
e cos familiares ou titores legais.
- O monitor ou monitora que se atopa co neno/a sintomático poñerase en contacto co responsable
Covid designado pola empresa organizadora da actividade para cada centro educativo. Indicaráselle
os datos do escolar e o lugar no que se atopa. Todos os/as monitores/as coñecerán o número de
teléfono do responsable Covid do centro.
- O responsable Covid coñecerá o centro educativo, especialmente percorridos de circulación e
localización das aulas de illamento Covid designadas polos centros educativos. O responsable terá
unha listaxe no que aparecerán:
1. Datos de contacto do Responsable de Seguridade da Federación Provincial de ANPAS da
Coruña.
2. Datos de contacto do Coordinador Técnico da Federación Provincial de ANPAS da Coruña.
- A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección adecuado:


máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.



de forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso
da máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa
acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantallafacial e unha
bata desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95,
poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.



Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os
restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo
de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación
adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de
protección individual e no seu refugallo. Contarase cun stock deste material para as situacións
nas que se requira para a atención dun caso sospeitoso.
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- Dende a Federación iniciaran a comunicación coa familia do neno/a, co ANPA e dirección do centro
educativo. En caso necesario poñeranse en contacto co Centro de Saúde de referencia do Centro
educativo. A súa familia ou persoa de referencia deberá presentarse no centro canto antes. Unha
persoa da familia solicitará unha consulta telefónica co seu pediatra ou médico, quen avaliará a
solicitude dunha proba de diagnóstico. Se o pediatra ou médico non ten consulta o mesmo día, chamará
ao PAC onde se avaliará a solicitude da proba diagnóstica.
- A persoa afectada considérase caso sospeitoso e deberá permanecer illado no seu domicilio ata
dispoñer dos resultados das probas diagnósticas. Ata a obtención do resultado diagnóstico do caso non
se indicará ningunha acción sobre os contactos estreitos e a actividade docente continuará de forma
normal. Se o caso confírmase realizarase o estudo de contactos no medio educativo e fóra deste
mediante a identificación, clasificación e seguimento dos contactos. Considerarase contactos estreitos
a todas as persoas pertencentes ao seu grupo estable.
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ANEXO I. CARTELERÍA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
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ANEXO II. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA

Esta enquisa pretende ser de utilidade para que a comunidade educativa poida identificar síntomas
clínicos de sospeita de infección por coronavirus. Se presenta calquera de estos síntomas solicite
consulta no seu centro de saúde.
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