


AVISOS XERAIS
• Protocolo de adecuación das actividades fronte a COVID-19

(Dispoñible en www.amencer.org/transparencia)

•Declaración responsable asinada o primeiro día de actividade 
do participante (Dispoñible en www.amencer.org/transparencia)

• Distribución dos nen@s por grupos o máis estancos posible

• Que teñen que traer cada día?

• Avisos diarios e cambios en taboleiros e redes.

• Onde facemos as actividades?

• Entradas e saídas (horarios, portas...)



INFANTIL
ENTRADA de 8:30h a 9:30h 
polo portón que está a carón 
do parque de cans 

SAÍDA  de 13:30h a 14:00h 
polo portón da N-120



PRIMARIA e ESO

ENTRADA de 8:30h a 9:30h polo 
portón de Primaria

SAÍDA  de 13:30h a 14:00h polo 
portón lateral de Sáenz Díez



AVISOS INFANTIL

• MOCHILA coa merenda de media mañá, unha botella de plástico co seu nome e gorra.

• Recoméndase que traian máscara (O uso da máscara é obrigatoria a partir dos 6 anos)

• Recoméndase traer un bote de xel hidroalcólico 

• Importante que a roupa de cada neno leve o seu nome.

• O primeiro día haberá uns taboleiros na entrada indicando a clase a que deberá ir cada 

rapaz/a.



AVISOS PRIMARIA e ESO

• Poderán traer algo para merendar a media mañá 

• Deberán traer unha botella de plástico co seu nome .

• O uso de máscara é obrigatorio.

• Recoméndase traer un bote de xel hidroalcólico e unha máscara de reposto.

• O primeiro día indicaráselle na porta de Educación Primaria o grupo no que está 

o rapaz/a.



SECRETARIA

• Atención ao público:

➢ EN OFICINAS de luns a venres entre ás 10.00h e ás 13.00h

➢ Por correo electrónico ou teléfono

• Período de AMPLIACIÓNS

• En caso de BAIXA



SERVIZO COMEDOR/FRIAMEIRA

• Horario ata ás 15:15h

• Recollida polo portón que está a 

carón do parque de cans (Entrada 

de MDV Infantil)



SERVIZO COMEDOR/FRIAMEIRA

Os rapaces/zas que traian comida:

➢ Recolleranse a partir das 14:30h

➢ Bolsa/mochila independente coa friameira (Media mañá unha - xantar 

outra)

➢ A comida a entregarán ao animador/a do seu aula e posteriormente 

pasaremos a recollelas para gardalas en neveiras.



O verán en Amencer



O verán en Amencer



GRAZAS 

POLA 

ASISTENCIA

ROGOS E PREGUNTAS


