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PROGRAMA MAÑANCEIROS CEIP GALÁN 

CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 

O programa Mañanceiros organízase respectando o protocolo de adaptación ao contexto 
da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, 
os protocolos establecidos polo centro educativo, así coma os protocolos xerais e 
recomendacións de medidas hixiénico-sanitarias. 

 

 MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 

 

Entrada 

A porta utilizada para acceder ao servizo de mañanceiros é a porta principal de acceso ao 
recinto escolar. As familias segundo vaian chegando, timbrarán e será o monitorado o que 
recolla ao alumnado no exterior do recinto educativo e o traslade ata as instalacións nas 
que se leva a cabo o Programa de Mañanceiros. 

Horario 

 07:00-09:00 horas 

 O tempo de recepción de alumnos e alumnas é ata as 08:30 horas. Pasada esa 
franxa horaria non se permitirá o acceso de ningún escolar ao servizo. 

Organización 

O alumnado sentarase nun posto fixo e agrupado por aulas, de maneira que se manteña 
a continuidade do grupo de pertenza, gardando unha distancia mínima de 1,5 metros 
entre eles. 

O monitorado empregará en todo momento a máscara de protección con independencia 
do mantemento da distancia de seguridade. Seralle de aplicación todo o previsto con 
carácter xeral para o persoal de centros educativos. 

A menaxe será individualizada, cada neno ou nena que faga uso do servizo de almorzo 
terá os seus propios utensilios. 

Unha vez rematado o servizo, o alumnado de Educación Infantil será levado ás clases 
polo monitorado ás 9:00 horas. 

O alumnado de 3º, 4º e 5º de Educación Primaria sube ás aulas pola escaleira que está 
ao lado do comedor ás 8:50 horas. 
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O alumnado de 1º, 2º e 6º de Educación Primaria sube ás aulas pola escaleira que está 
ao lado da sala de usos múltiples ás 9:00 horas. 

 Utilización de aseos 

 A ocupación dos aseos está limitada ao aforo permitido. 

 Todo usuario deberá hixienizar as mans á entrada e saída do mesmo. 

 

MEDIDAS HIXIÉNICAS: 

 

Realizaranse tarefas de ventilación dos espazos empregados ao inicio e ao final da 
xornada, cando as condicións meteorolóxicas o permitan. 

Á entrada e á saída do servizo de mañanceiros, realizarase a hixiene das mans, 
prestando especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso, polo seu carácter 
educativo.  

Haberá dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e nos espazos comúns 
empregados. 

Todos os residuos xerados se tirarán en papeleiras con pedal. 

O persoal ten o deber de lavar e desinfectar todo o menaxe, electrodomésticos e 
utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos almorzos.  

Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado, agás no momento específico da 
alimentación, incluindo o tempo de agarda ata o inicio do servizo.  

Será obrigatorio levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio, así coma un 
estoxo específico para gardala en caso necesario. 

Evitarase o uso compartido de materiais, reducindo na medida do posible, o uso de 
materiais non desechables e utilizando, en caso de necesidade, materiais específicos 
para cada alumno/a.  

 A limpeza e desinfección dos espazos empregados no servizo de mañanceiros 
realizarase despois de cada uso. Procurarase, na medida do posible, que os espazos que 
se empreguen, non sexan empregados para a docencia. 

No caso de detección de síntomas compatibles coa COVID-19 nun alumno/a durante o 
servizo de mañanceiros, informarase á dirección do centro e ao equipo Covid e 
contactarase coa súa familia que deberá presentarse no servizo o antes posible. Illarase 
ao menor no espazo destinado polo centro para tal fin.  
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O presente documento está sometido a revisión constante e pode ser obxecto de 
modificación en versións sucesivas froito da realidade epidemiolóxica, as mellores 
evidencias científicas dispoñibles ou a modificación da normativa vixente. 

 


