PROTOCOL DEP. EDUCACIÓ FÍSICA
INSTAL·LACIÓ I: SESSIONS TEÒRIQUES A LES AULES (ESPAI TANCAT)
s’establirà el mateix protocol que a la resta de matèries.
INSTAL·LACIÓ II: PRÀCTICA AL GIMNÀS (ESPAI TANCAT)
Els/les alumnes portaran mascareta i entraran en ordre mantenint la distància de
seguretat.
A l’entrada, deixaran les motxilles a la zona establida, que estarà senyalitzada per garantir
la distància, i així es deixaran sense que aquestes tinguen contacte entre elles. Després,
l’alumnat s’ubicarà al gimnàs segons les zones marcades que respectaran la distància i
romandran en el mateix espai sense desplaçar-se a cap altre lloc si el/la professor/a no
dóna permís, i en aquest cas, es farà en ordre i cautelosament.
INSTAL·LACIÓ III: PRÀCTICA A LES PISTES ESPORTIVES (ESPAI EXTERIOR)
Els/les alumnes arribaran al pati de forma ordenada, amb mascareta i respectant la
distància de seguretat.
Tindran una zona per deixar les motxilles, una per a l'assemblea i l'altra per a la pràctica.
Totes respectant les distàncies de seguretat, que estaran pintades i numerades al pati.
Trobaran el gel desinfectant al pati (en cas que se’ls oblide el seu) i l’hauran de fer servir
abans de seure a la zona d’assemblea.
Si la pràctica es realitza respectant els 2 metres de distància entre els/les alumnes i el/la
porfessor/a, hauran de romandre amb les mascaretes.
Si la pràctica es realitza a 10 metres de distància entre ells mateixos i entre el/la
professor/a, podran, si volen, llevar-se les mascaretes QUAN EL/LA PROFESSOR/A HO
INDIQUE i una vegada tots ubicats a les pistes. Els alumnes no podran desplaçar-se a
altres zones.
Per arribar a la zona corresponent, s’haurà de tindre en consideració:
1. Haver realitzat les seues necessitats als WC del centre (recordeu que els vestuaris no
es podran utilitzar).
2. Portar una ampolla d’aigua per a la realització de la pràctica física (recordeu que les
fonts no disposaran d’aigua i haureu de portar-la de casa o bé comprar-la a la cafeteria).
Per descomptat, no poden compartir l'aigua amb ningú.
3. Portar una bossa de plàstic per tal de guardar la mascareta quan procedisquen a
llevar-se-la abans de la pràctica i amb el vistiplau del/de la professor/a.
4. Una vegada finalitzada la pràctica, procediran a la desinfecció de les mans. Caldrà
desinfectar-se les mans amb el gel i posar-se la mascareta. Una vegada amb la
mascareta, es dirigiran a la zona de motxilla. Es recomana, que en cas de sudoració de la
mascareta, en facen servir una nova.

5. HIGIENE OPCIONAL: com que no es podrà fer ús dels vestuaris, qui vulga podrà
canviar-se la samarreta (les xiques, en aquest cas, poden portar un top esportiu o
samarreta de tirants per a la vostra intimitat). Es recomana portar “toallites higièniques” i
desodorants per a procedir a una higiene més completa.
6. Una vegada amb les motxilles, es dirigiran a classe per la zona que Direcció els ha
indicat al començament del curs, amb mascareta i respectant la distància de seguretat.
En cas que coincidisquen dos grups amb dos professors, es realitzarà el mateix protocol a
les pistes de voleibol i bàsquet, que també estan senyalitzades per a grups de 15. Les de
futbol sala i gimnàs, serien per a grups de 30.
Per a les sessions I l’alumnat haurà de portar la seua pròpia estoreta. En cas de fer ús
d’algun material del departament, es desinfectarà amb la col·laboració de l’alumnat.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Salut!

