
Protocol per a una pràctica d’EF segura





Adaptació de les programacions 

• Es prioritzen continguts que disminuisquen el risc de
contagi (< contacte, a l’aire lliure…)

– Disseny d’activitats que es puguen fer
individualment o en grups reduïts estables (millor
seguiment, si hi ha contagi)

• Ús de pocs materials i fàcils de netejar
- Tractar que l’alumnat puga dur-se cert material o
fomentar l’autoconstrucció (p.e. guant PV)



• Modificar/adaptar les regles dels jocs o activitats per
ajustar-se a les recomanacions higièniques i
respectar la diversitat de l’alumnat

• Prioritzar l’ús de zones verdes o naturals del centre
escolar i el seu voltant (evitar aglomeracions)

Adaptació de les programacions 



Kit d’ús personal d’Educació Física

• Roba esportiva i calçat adequat (veure quadern)

• Una muda per canviar-se després

• Bossa d’agençament (sabó, tovalloletes…) i “tovallola 
de dutxa”

• Tovallola per al banc i ús d’estoretes

• Mascareta de recanvi + funda

• Botella d’aigua



En la mesura del possible, l’alumnat acudirà al centre amb
la roba esportiva de casa.

• L’accés i sortida del gimnàs es farà per la dreta, tal i com
indiquen les fletxes al terra.

• Accés escalonat al
gimnàs i vestidors.

• El departament/magatzem d’EF és
d’ús exclussiu del professorat.



• L’alumnat acudirà al gimnàs obligatòriament amb 
mascareta i es desinfectarà les mans abans d’entrar 
amb el dispensador de gel de l’entrada al vestidor.

• En cas que l’alumnat no vinga amb mascareta NO
podrà realitzar l’entrada al gimnàs, aplicant les 
mesures recollides al RRI del centre.

• La mascareta es mantindrà posada fins que comence 
la fase d’escalfament, i sempre seguint les 
indicacions del professorat.



• Aquells/es que s’hagen de canviar, deixaran les
bosses al vestidor (on indiquen les fletxes), penjades
de les perxes, o bé, damunt les tovalloles.



• L’alumnat que vinga canviat de casa, deixarà les 
bosses al lloc indicat (i no entrarà al vestidor).



E V I T EU

• Portar rellotges, anells, arracades, cadenes...

• Portar les ungles massa llargues.

• Portar el pèl llarg i solt, dificulta la visió i és incòmode
per a l’exercici.

• Portar ulleres sense subjectar d’alguna manera
(gomes elàstiques).

• Refredar-te en acabar la classe. Cal abrigar-se bé
després de la sessió.

• Menjar just abans de realitzar l’activitat esportiva.



• En el gimnàs, les
finestres i portes es
mantindran obertes
per ventilar el major
temps possible.

• Les classes es desenvoluparan fonamentalment sense
mascareta SOLS en el moment de la realització
d’exercici físic (Escalfament / Part Principal / Tornada a la calma).



• L’ alumnat respectarà les mesures de prevenció
establertes: mantindre la distància de seguretat,
rentada de mans freqüents, evitar tocar-se la cara,
ulls i nas, etiqueta respiratòria en tossir o estornudar
i ús de màscareta, evitant els contactes no
imprescindibles amb d'altres companys/es i amb les
superfícies.

L’incompliment d’aquestes mesures 
suposarà l’aplicació del RRI del centre



• Recollir el material i dur-lo al 
“Racó de desinfecció”.

• Llavar-se mans i cara, i ficar-se 
la mascareta. 

• L’alumnat anirà al vestidor de forma
ordenada i amb un aforament màxim de
8 persones per cada vestidor.



• Es realitzaran dos torns: mentre un fa l’activitat de
tornada a la calma (o desinfecta el material), l’altre es
canvia i viceversa.

• L’eixida del GIMNÀS es farà pel costat
dret (veure fletxes) i DE FORMA
ESCALONADA.

• En el vestidor, l’alumnat es sentarà en els llocs
indicats, després de posar la tovallola.



Neteja de les instal·lacions

• Per mantenir la higiene i desinfecció de les instal·lacions
esportives es realitzaran per part del personal de neteja,
almenys, 2 torns de neteja al dia:

1. En l’hora de l’esplai

2. Al finalitzar la jornada lectiva.

• Ventilació natural de les instal·lacions




