
                                                                 

                                                             

ANEXO I 

PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID-19 DO SERVIZO DE CONCILIACIÓN
DA VIDA LABORAL E FAMILIAR  “PRIMAVERA LÚDICA 2022” DO CONCELLO DE

AMES

A organización dos/s nenos/as que participan na Primavera Lúdica 2022 realizarase en base
a  grupos  estables  de  convivencia  (grupos  burbulla),  en  cuxo  ámbito  non  se  aplicarán
criterios de limitacións de distancia e no que se deberá garantir a súa estanqueidade en
todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo no que se desenvolva o
programa.

Os grupos estables de convivencia terán en todo momento un distanciamento físico de 1,5
metros respecto do resto dos grupos, e procurarase que nas actividades ao aire libre cada
grupo teña unha zona asignada e diferenciada do resto de grupos.  Estas zonas iranse
rotando entre os grupos para que todos/as poidan desfrutar de tódolos espazos dos que
dispón o centro.

Evitaranse aquelas actividades que supoñan unha mestura dos/as nenos/as de diferentes
grupos.

En relación ao uso do espazo de comedor, os nenos/as sentaranse en función do grupo de
pertenza  dentro  do  programa  “Primavera  Lúdica  2022”.  Asignaranse  postos  fixos no
comedor  para  cada  neno/a. Os  monitores/as  encargados/as  de  atender  aos  nenos/as
durante o uso do comedor, xa sexa no momento do almorzo como no momento da comida,
deberán ter un plano onde figuren os postos existentes no comedor e quen ocupa cada
posto.

O número de nenos/as que conformarán cada grupo de convivencia será de 30 nenos/as
como norma xeral.  A ratio de monitores/as será de 2/30 en primaria e en infantil (1/15 no
caso que haxa grupos que conten cun só monitor/a).

O límite de prazas da Primavera Lúdica definirase por grupo estable de convivencia e por
centro.

Os grupos estables de convivencia establécense en función das idades dos nenos/as, polo
que ás prazas que haxa nese grupo só poden ser  ofertadas aos nenos/as que  estean
dentro dese grupo de idade concreto e dentro dese centro concreto.

RECOMENDACIÓNS XERAIS

Non poderán participar no Entroido Lúdico 2022 o/a neno/a:

 Se ten febre, diarrea, vómitos, piollos, síntomas compatibles co COVID-19 ou outras
enfermidades contaxiosas.

A  nai/pai ou titor legal deberán presentar, antes do comezo da actividade, unha declaración
responsable, que recollerá os seguintes puntos:

a) Condicións de saúde do neno/a participante, na que se acredite non padecer ningún dos
síntomas anteriores ou outras enfermidades contaxiosa

b) Aceptación, tras información previa por parte da organización, das condicións de hixiene
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e prevención nas que se vai a desenvolver a actividade.

c)  Aceptación  de  notificar  inmediatamente  á  organización  calquera  problema  de  saúde
vinculado aos síntomas anteriores ou outras enfermidades contaxiosa

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E DE HIXIENE

- Empregarase a máscara en todas as actividades  que se realicen no interior, tanto por
parte do persoal monitor como das persoas participantes a partir de 6 anos.

-  Nas actividades que se realicen no exterior non será necesario o emprego da máscara,
sendo o seu uso, en todo caso, voluntaria tanto para os/as monitores/as como para os
nenos/as.

- Os horarios de entrada e saída en cada centro serán os que se indican a continuación
(non  obstante  poderán  sufrir  modificacións  segundo  o  número  de  participantes  no
programa):

HORARIO ESPECÍFICO DE CADA CENTRO

HORARIOS DA EEI MILLADOIRO:

Bos días: 7:30 - 9:00 Porta emerxencia comedor

Entrada: 9:00 – 9:30  Porta principal

Saída sen xantar: 14:00 - 14:30  Porta principal

Saída con xantar: 15:00 – 16:00  Porta principal

HORARIOS CEIP VENTÍN:

Bos Días: 7:30 – 9:00 Porta do comedor

Entrada: 9:00 – 9: 30 Porta do pavillón (accédese dende a explanada para aparcar)

Saída sen xantar: 14:00 – 14:30 Porta do pavillón

Saída con xantar: 15:00 – 16:00 Porta do pavillón

HORARIOS CEIP MAÍA:

Bos Días: 7:30 a 9:00  Porta principal do comedor

Entrada: 9:00 a 9:30 

Infantil: porta principal do comedor

Primaria: porta lateral do comedor (fronte ao patio cuberto)

Saída sen xantar: 14:00 a 14:30

Infantil: Patio cuberto (porta principal)

Primaria: Patio cuberto (porta lateral, acceso pola rampa)

Saída con xantar: 15:15 a 16:00

Infantil: Patio cuberto (porta principal)
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Primaria: Patio cuberto (porta lateral, acceso pola rampa)

- Os nenos e nenas deberán traer unha mochila ou bolsa que permita meter todas as súas
pertenzas.

- Tanto  os monitores/as como os participantes aseguraranse de levar sempre consigo unha
máscara  limpa  para  o  seu  uso  obrigatorio  nos  espazos  interiores.  Os  nenos  e  nenas
deberán traer dúas máscaras metidas en bolsas individuais (uso obrigatorio da máscara só
en espazos interiores), de maneira que lle facilite ao neno/a collelas e gardalas.

- Recoméndase que os nenos e nenas traían á “Primavera Lúdica” un estoxo con pinturas,
lapis,  goma,  afialapis,  pegamento,  pincel,  tesoira.  O resto do material  proporcionarao a
empresa encargada de levar a cabo as actividades.

- Adaptaranse as actividades ás medidas e recomendacións marcadas polas autoridades
sanitarias e  revisaranse as actividades a desenvolver. 

- Á hora de realizar as actividades específicas da programación, tentarase que estas se
leven a cabo en espazos ao aire libre.

- Ao inicio da primavera lúdica o equipo de monitores/as fará unha charla informativa aos
menores  participantes,  sobre  como  cumprir  as  medidas  de  seguridade  e  prevención.
Farase fincapé principalmente na responsabilidade individual e a importancia de seguir as
normas de hixiene e convivencia.

- As zonas onde se fai o lavado de mans estará dotadas de xabón e toallas de papel.
Levarase  a  cabo  unha  hixiene  de  mans  frecuente  con  auga  e  xabón  ou  solucións
hidroalcohólicas e realizarase tras cambiar de actividade, antes e despois das comidas e
despois de ir ao lavabo.

-  Manteranse,  sempre  que  sexa posible,  as  portas  abertas  para  evitar  o  contacto  cos
tiradores, ademais de permitir a ventilación dos espazos pechados nos que se desenvolvan
as actividades.

- Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrado polo Ministerio
de Sanidade, respectando as indicacións da etiqueta para limpar as superficies, así como
todo elemento que poda ser utilizado para as actividades susceptibles de intercambio para
previr risco de contaxio.

- Non está permitido traer xoguetes ou calquera outro obxecto de xogo da casa.

-  A  comida  non  poderá  ser  compartida.  Ademais  non  se  realizarán  actividades  que
impliquen compartir comida ou coller obxectos coa boca ou similar. Tampouco se levarán a
cabo obradoiros de cociña.

- Elimínase o lavado de dentes.
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