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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
PLAN DE CONTINXENCIA DA ANPA QUINTAN  
do CEIP PEDRO BARRIE de la MAZA 

 
 

PENDENTE DE APROVACION POLO CONSELLO ESCOLAR 
 
 
Este documento foi realizado en base a: 

 
 

• PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON 

UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 (v. 06-07-2021) , XUNTA DE GALICIA. 

• PLAN DE REACTIVACIÓN NO ÁMBITO INFANTOXUVENIL EN RELACIÓN COA INFECCIÓN POLO 

VIRUS SARS-CoV 2, XUNTA DEGALICIA 

 
 
 

versión: 27/09/2021 
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Protocolo específico para actividades extraescolares organizadas pola ANPA QUINTAN do 

CEIP.PEDRO BARRIE DE LA MAZA 

 

1. CONSIDERACIÓNS XERAIS: 

a)  A limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de transito realizarase una 

vez rematada a actividade, o mobiliario ou     útiles empregados serán desinfectados por 

cada monitor o inicio, durante e o rematar a actividade. 

b) As aulas estarán coas ventas e portas abertas durante toda a actividade, naquelas aulas 
que repitan actividade a segunda hora ( 17:05-17:55) deberán deixar 15 minutos a aula 
valeira antes de comenzar de novo. 

c) As actividades realizaranse sempre no mesmo espacio, detallase o cadro de estancias a 
continuación  según as actividades a primeira hora de 16:00 a 16:50 e a segunda de 
17:05 a 17:55. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

AULA DE INGLES 

16:00-16:50 PINTURA LUDUSENGLISH  
PRIMARIA 

PINTURA LUDUSENGLISH 
PRMARIA 

 

17:05-17:55 FRANCES LUDUSENGLISH 
INFANTIL 

FRANCES LUDUSENGLISH 
INFANTIL 

 

AULA ESPEJOS 

16:00-16:50 BAILE  
MODERNO       
INFANTIL 

 BAILE MODERNO 
INFANTIL 

  

17:05-17:55  BAILE MODERNO 
PRIMARIA 

 BAILE MODERNO  
PRIMARIA 

 

AULA LUDOTECA 

16:00-16:50 LUDOTECA LUDOTECA LUDOECA LUDOTECA LUDOTECA 

17:05-17:55 LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA 
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d) Os aforos máximos  detállanse a continuación por actividade 

e) O monitor da actividade será sempre o mesmo, na medida do posible. Os grupos de 

actividades extraescolares serán estables e levarase un rexistro diario de asistencia. 

Este rexistro diario será custodiado pola ANPA e poderá serlle requirido polo Equipo 

Covid. 

f) As clases están organizadas de tal xeito que se poda facer unha saída e entrada 

escalonada e unha ventilación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por 

hora. 

g) Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou 

agruparanse por idades próximas. Nas idades mais pequenas (infantil ou 1º e 2º 

de EP) valorarase facer grupos mais pequenos se fose necesario. 

h) En actividades para ADULTOS o aforo será o permitido con carácter xeral polas 

autoridades sanitarias para xuntanzas segundo a situación epidemiolóxica da zona. 

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 

TATAMI/ GIMNASIO 

16:00-16:50 JUDO TAEKWONDO JUDO TAEKWONDO ACRODANCE 

17:05-17:55  TEATRO  TEATRO  

PAVILLON 

16:00-16:50 BALONCESTO PATINAXE BALONCESTO PATINAXE MULTIDEPORTE 

17:05-17:55  ATLETISMO  ATLETISMO MULTIDEPORTE 

LOCAL  ANPA 

16:00-16:50      

17:05-17:55      

COMEDOR 

16:00-16:50      

FRANCÉS LUDUS 

ENCLISH 

BAILE 

MODERNO 

LINGUA 

DE 

SIGNOS 

LUDO 

TECA 

JUDO TAEK 

WONDO 

ACRO 

DANCE 

PINTURA TEATRO BALON 

CESTO 

MULTI 

DEPORTE 

ATLETI

SMO 

PATINAXE 

20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 30 30 30 30 
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normativa de aplicación en cada momento. 

NO CASO DE APARICIÓN DE POSITIVOS DO MONITORAXE OU DO ALUMNADO, 

USUARIOS DALGUNHA ACTIVIDADE, OU SEMPRE QUE A DIRECCIÓN O ESTIPULE,  AS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PODERAN QUEDAR SUSPENDIDAS. 

 

2. NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO: 

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 

2020-2021” e non acudir á actividade de acordo co que a mesma estableza. 

- Informar ao persoal da ANPA 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. 

- Máscara obrigatoria durante as actividades para maiores de 6 anos e recomendable 

para menores de 3 a 5 anos salvo nos casos de exención legalmente previstos e 

acreditados por informe sanitario. Os/as asistentes deberán traer cando menos unha 

segunda máscara de reposto nun estoxo axeitado. 

- 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. 

 

ORGANIZACIÓN NO CENTRO  

 O alumnado que  este no comedor esperará no ximnasio polo seu monitor para a 
activiade das 16:00.  

 O alumnado que veña de fora entrará por secretaría onde una monitora o 
recollerá para levalo o ximnasio onde fará a fila para a actividade que lle 
corresponda.  

https://anpaquintanmondego.wordpress.com/
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PARA GARANTIR UN PROCESO ÁXIL É PRECISA A MÁXIMA PUNTUALIDADE. 

Para o cambio de actividade, as 16:55, os monitores de especialidade, acompañarán o 

alumnado o ximnasio onde farán a fila para a  actividade das 17:00 ou a fila para casa, 

cada monitor recollerá alí o seu grupo. O alumando que marche para casa as 17:00 será 

entregado por una monitora no patio de infantil, na porta peonil. 

Para a saída das 18:00, as familias recollerán o alumnado no patio de infantil , na porta 

peonil. 

SE A PERSOA RESPONSABLE DA RECOLLIDA DO ALUMNADO CHEGA ANTES DEBERÁ DE 

FIRMAR UN DOCUMENTO INDICANDO A HORA DE RECOLLIDA. 

PARA RECOLLIDAS DE URXENCIA DEBERA CHAMAR O TELEFONO DA ANPA 639947505 

  

Os espazos contarán con aseos asignados, AS AULAS DO PATIO DE BUSES CONTARÁN COS 

BAÑOS DO PATIO DE INFANTIL , OS DO PAVILLONCOS ASEOS DO PAVILLÓN, (con 

indicación e control de aforo segundo o previsto na lexislación vixente) que permita o 

lavado de mans con auga e xabón cando menos 40 segundos cando estean visiblemente 

sucias. Contarán tamén con  dispensadores de xel hidroalcohólico nas entradas e saídas 

das aulas. Para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil, restrinxirase o uso do 

xel hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións 

xabonosas. Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa utilización 

do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño da man 

de cada neno/a, informando aos nenos e nenas de que debe ser absorbido antes realizar 

outras tarefas. Nos grupos de idade ata os 7 anos, deberase prestar especial atención por 

parte dos coidadores á aplicación do xel por parte do alumnado. 

Delimitaranse zonas para que cada neno/a deixe os seus obxectos persoais como a 

mochila ou a botella de auga ou material que empregan para as actividades (patins, 

casco…) Procurarase que este lugar sexa fixo durante todo o curso.  

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 2020-2021”. As 

persoas monitoras determinaran os momentos de respiro ou paradas para  beber de xeito 

seguro e con garantía de distancia de seguridade. 

https://anpaquintanmondego.wordpress.com/


A.N.P.A QUINTÁN 
CEIP “Pedro Barrié de la Maza” 

R/ Miguel Pereiro Tacón, s/n 
Mondego – Sada (A Coruña) 

www.anpaquintanmondego.wordpress.com 
anpaquintan.info@gmail.com  

6  

A organización das tarefas e exercicios será en función da normativa vixente. 

Inicialmente serán de forma individual ou en pequenos grupos, evitando o contacto. 

Evitarase compartir material e, se fose necesario, estará previamente hixienizado.  Despois 

do uso volverase a hixienizalo e será obrigatorio o lavado de mans.  

As persoas adultas contarán co seu propio material e encargaranse de hixienizalo logo do 

seu uso. 

A hixiene de mans, realizarase con auga xabonosa ou xel hidroalcohólico, e será 

obrigatoria despois de xogar, tocar material deportivo, de ir ó baño, esbirrar, tusir ... ou 

cando o determine a persoa monitora. 

Baixo ningún concepto poderán compartirse botellas de augua, que deberán estar 

claramente identificadas e situadas no sitio asignado a cada asistente xunto co resto de 

obxectos persoais. 

 

 

No caso de DETECTARSE SÍNTOMAS  nunha persoa participante durante a actividade: 
 

No caso de menores de idade procederase ao illamento desta persoa no espazo habilitado 
para tal fin e de acordo co “Protocolo de adaptación ao contexto da covid- 19 nos centros de 
ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”. Será a enfermería localizada na 
planta enfrente do local da ANPA.. A súa familia será informada inmediatamente e procederase 
de acordo co protocolo xeral segundo o plan de continxencia.  A familia do neno ou nena, deberá 
solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude 
dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo dia, acudira ao PAC para a valoración 
polo médico de atención primaria. 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 se seguirán as recomendacións da 
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte 
(aula ou grupo de aulas, comedor) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en 
función do numero de contactos identificados. 

No caso de persoas maiores de idade, estas procederán de acordo co previsto con 

carácter xeral coas particularidades que o plan de continxencia de cada centro poida prever. 

Porán unha máscara cirúrxica, abandonarán a actividade e contactarán cos servizos sanitarios 

para seguir as súas indicacións. 
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OS MONITORES, DEBERAN DOMINAR O PROTOCOLO DO USO CORRECTO DA MASCARA, 

EVITANDO EN TODO MOMENTO TOCALA OU FACER UN MAL USO DA MESMA. 

 

É ESENCIAL QUE O MONITOR EXTREME A VIXIANCIA DA ZONA UTILIZADA PARA EVITAR 

ESQUENCEMENTOS DE OBXETOS PERSOAIS DO ALUMNADO. 

 

 
 

 O centro educativo conta cun equipo formado na COVID-19 que é referencia para o resto 
de persoal, profesorado, alumnado efamilias. Este equipo disporá dun listado do alumnado 
por actividades  para garantir o control e seguimento epidemiolóxico.  

 Levarase control diario da asistencia do alumnado. Polo que as familias deberán comunicar 
o antes posible, a falta de asistencia do neno ou nena,  através do correo da Anpa, 
anpaquintan.info@gmail.com . 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes ou monitores que teñan síntomas compatibles 
con 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. 

 Débese chamar ao PAC de Sada, centro de referencia do noso centro, ou ao teléfono de 
referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de 
gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.  

 O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido 
por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación 
médica sexa valorada por un profesional sanitario.  

 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha 
parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto 
da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo.  

 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha 
ou varias actividades, ou do centro educativo na súa totalidade.  

 A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 
declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 
entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración 
de contacto estreito. 

https://anpaquintanmondego.wordpress.com/
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 Os monitores estarán atentos a calquera  síntomas no alumnado ou neles mesmos que 
faiga sospeitar que pode ser do COVID. 
 

Por iso, ROGAMOS ENCARECIDAMENTE QUE FAGADES UN ESFORZO PARA CUMPRIR TODAS AS 
MEDIDAS DE SEGURIDADE E DE HIXIENE QUE RECOMENDAN AS AUTORIDADES SANITARIAS AO 
OBXECTO DE NON COMPROMETER A SAÚDE DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

O alumnado que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no servizos do Anpa seguirase o 
seguinte PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

- Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid, sala de enfermería sita a 
primeira pranta frente o local da Anpa. 

- 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. 
Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras FFP2, 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, nos soportales da porta de secretaría. A 
persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección 
individual e no seu refugallo. O centro contará cun stock deste material para as situacións nas 
que se requira para a atención dun caso sospeitoso. 

 
 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DA ANPA  
 

As comunicacións xeráis da ANPA coas familias celebraranse através das RRSS, páxina web 
www.anpaquintanmondego.wordpress.com,ou correo electrónico anpaquintan.info@gmail.com, 
poñéndose tamén no corcho exterior do local. 

 
 

As asambleas ou reunións celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo 
caso a xuntanza que supoña un número elevado de persoas. De ser necesario celebraranse estas 
xuntanzas no pabillón ou de ser posible no patio das gradas ou no patio acristalado de infantil, sempre 
respetando estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos. 
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