
ANPA CEP CARLOS CASARES                                                                                        CURSO 2021/2022

anpacarloscasares@gmailcom

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22

Taekwondo: 

1. A actividade desenrolarase os xoves de 16:30 h a 18:00 h. As clases serán realizadas 
sempre no pavillón.

2. Os nenos/as desinfectarán as mans a entrada e saída da instalación . 
3. Os grupos permanecerán estables e realizarase un rexistro diario da asistencia polo 

profesor/a da actividade e o mestre de garda. 
4. Só poderán ir ao baño un neno/a cada vez. 
5. Os nenos e nenas deberán traer un calzado específico para realizar a actividade. 
6. Tódolos nenos manterán a distancia de seguridade durante a realización das clases e 

terán a mascarilla posta en todo momento. 
7. A recepción dos nenos realizarase polo portal da entrada. Os pais non accederán ó centro 

escolar.
8. A saída será escalonada e supervisada pola profesor/a da actividade e mestre/a de garda. 
9. Unha vez rematada a actividade, o equipo de limpeza do CEP Carlos Casares procederá a

desinfección da aulas.
10. Respectaranse na medida do posible os grupos de idade. 
11. O material non será compartido durante as clases. 
12. Delimitaranse zonas, para que o neno/a deixe os seus obxectos persoais así como a 

botella de auga.

PLAN DE CONTINXENCIAS: 

1) Os pais e nais titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade na que se 
comprometan a respetar tódalas normas do protocolo.

2) Se o monitor detecta algún problema deberá comunicalo ao profesor /a de garda que será 
quen avise a os pais/nais/titores do neno/a. 

3) A sala terá unha ventilación antes, despois e durante a realización das actividades, 
mantendo as portas e ventás abertas na medida do posible.

4)  A actividade realizarase sempre no ximnasio.

5)  Os grupos permanecerán estables e realizarase un rexistro diario da asistencia polo 
profesor/a da actividade e o mestre de garda. 

6)  Unha vez rematada a actividade o equipo de limpeza do CEP Carlos Casares procederá a
desinfección da aulas.

7)  O aforo máximo será de 15 nenos/as. 

8) No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade, 
procederase ao illamento da mesma no espazo adicado a tal fin, e poranse en contacto co 
mestre/a de garda.
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Cociña: 
 

1. A actividade desenrolarase os mércores de 16:30 h a 18:00 h. As clases serán realizadas 
na aula 9. 

2. Pasarase unha folla onde se comprobe que o neno/a non ten ningún tipo de intolerancia ou
alerxia aos alimentos. 

3. Os nenos/as desinfectarán as máns a entrada e saída da instalación. 
4. Tódolos nenos manterán a distancia de seguridade durante a realización das clases e 

terán a mascarilla posta en todo momento. 
5. Delimitaranse zonas para que o neno/a deixe os seus obxectos persoais así como a 

botella de auga.
6. Os grupos permanecerán estables e realizarase un rexistro diario da asistencia polo 

profesor/a da actividade e o mestre de garda. 
7. Só poderán ir ao baño un neno/a cada vez. 
8. Unha vez rematada a actividade o equipo de limpeza do CEP Carlos Casares procederá a 

desinfección da aulas.

PLAN DE CONTINXENCIAS:

1) Os pais e nais titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade, na que se 
comprometan a respetar tódalas normas do protocolo. 

2) Se o monitor detecta algún problema deberá comunicalo ao profesor /a de garda que será 
quen avise a os pais/nais/titores do neno/a.

3) A sala terá unha ventilación antes, despois e durante a realización das actividades, 
mantendo as portas e ventás abertas na medida do posible. 

4) A actividade realizarase sempre na aula 9.

5) Os grupos permanecerán estables e realizarase un rexistro diario da asistencia polo 
profesor/a da actividade e o mestre de garda. 

6) Unha vez rematada a actividade o equipo de limpeza do CEP Carlos Casares procederá a 
desinfección da aulas.

7) O aforo máximo será de 15 nenos/as. 

8) No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade, 
procederase ao illamento da mesma no espazo adicado a tal fin e poranse en contacto co 
mestre/a de garda. 
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Inglés:

1. A actividade desenrolarase os martes de 16:30 h a 18:00 h. As clases serán realizadas na 
aula 9. 

2. Cada neno terá o seu material e non será compartido, non se almacenará na clase ningún 
tipo de material. 

3. Os nenos/as desinfectarán as mans a entrada e saída da instalación. 
4.  Tódolos nenos manterán a distancia de seguridade durante a realización das clases e 

terán a mascarilla posta en todo momento. 
5. Os grupos permanecerán estables e realizarase un rexistro diario da asistencia polo 

profesor/a da actividade e o mestre de garda.
6. Delimitaranse zonas para que o neno/a deixe os seus obxectos persoais así como a 

botella de auga. 
7. Só poderán ir ao baño un neno/a cada vez. 
8. Unha vez rematada a actividade o equipo de limpeza do CEP Carlos Casares procederá a 

desinfección da aulas.
9. Os nenos estarán sentados por grupos de idade sempre na mesma ubicación na clase. 

PLAN DE CONTINXENCIAS

1) Os pais e nais titores legais firmarán unha declaración de responsabilidade na que se 
comprometan a respetar tódalas normas do protocolo.

2) Se o monitor detecta algún problema debera comunicalo ao profesor /a de garda que será 
quen avise aos pais/nais/titores do neno/a.

3) A sala terá unha ventilación antes, despois e durante a realización das actividades, 
mantendo as portas e ventás abertas na medida do posible .

4) A actividade realizarase sempre na aula 9.
5) Os grupos permanecerán estables e realizarase un rexistro diario da asistencia polo 

profesor/a da actividade e o mestre de garda. 
6) Unha vez rematada a actividade o equipo de limpeza do CEP Carlos Casares procederá a 

desinfección da aulas.
7) O aforo máximo será de 18 nenos/as . 
8) No caso de detectarse síntomas nunha persoa participante durante a actividade 

procederase ao illamento da mesma no espazo adicado a tal fin e poranse en contacto co 
mestre/a de garda. 
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