
                                                                                                                                    

CARACTÉRISTICAS BÁSICAS DO SERVIZO 

Neste curso 2020/21 a A.N.P.A Dr.. Fleming Colexio Anexo A Lomba. vai seguir ofertando , 

programando e planificando o servizo de Plan Madruga, entendido como acción destinada á 

conciliación familiar, atendendo ás nenas e nenos no colexio a partir das 7:45 e ate a hora de comezo 

das clases durante todo o curso. Durante este tempo as nenas e nenos realizarán actividades programadas 

para cada día da semana polos monitores encargados do servizo. 

Debido a actual pandemia provocada polo Covid-19 a Consellería de Educación aproba (31/08/2020)  

Instrucións concretas para o desenvolvemento do Protocolo de Adaptación ao contexto Covid-19 nos 

centros de ensinanza non universitaria de Galicia para o actual curso. 

Neste documento no apartado 12 faise referencia a “Medidas relativas ás familias e ANPAS”, 

Textualmente aclara: 

“12.1. A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 

educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está condicionada á aprobación 

dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 

2020/2021”. O dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte ao COVID” 

Seguindo as directrices do Protocolo marco e grazas á cesión por parte do centro tanto do espazo das 

gradas como da colaboración nas medidas de organización, o servizo Plan Madruga terá un máximo de 

30 usuarios/as, tendo en conta as limitacións de aforo e os principios básicos tanto a nivel de protección 

individual coma colectiva. 

Por outra banda temos que puntualizar que o conxunto de medidas incluídas no protocolo da actividade 

baséanse no propio protocolo marco da Consellería, porén son obxecto de revisión continua en función 

da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e 

estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario e seguindo as directrices da Consellería 

de Educación. 

Dentro das Medidas de protección básica tanto a nivel individual e colectivo contémplanse tres 

apartados: Empresa, ANPA e familias. Destacamos neste resumo o apartado das familias: 

“TÓDALAS FAMILIAS OU TITORES/AS LEGAIS usuarias serán informadas das normas de 

obrigado cumprimento para garantir o bo funcionamento do servizo.  

 

Para poder facer a inscrición terán que asinar unha declaración responsable aceptando as normas deste 

protocolo, asumindo a obriga de realizar a enquisa de autoavaliación clínica do covid-19 (Anexo I do 

protocolo marco) e de comunicar sintomatoloxía compatible Covid-19 e non acudir o servizo de Plan 

Madruga nin o centro.  

Si algún ou algunha usuaria supera os 37,5 graos , tomarase unha segunda mostra pasados uns minutos. 

se non cumpre este requisito non terá acceso o servizo, calquera actitude que vulnere esta norma básica 

poderá ser posta en coñecemento das autoridades pertinentes por atentar contra a saúde pública. Se estas 

actitudes son reiteradas poderán ser causa de baixa da actividade. 

Tamén deberase autorizar o rexistro de datos do alumnado (temperatura, hora de chegada e actividades 

realizadas) tanto a Empresa responsable do servizo como a Anpa que o organiza. 

O pagamento realizarase mediante transferencia bancaria tal e como se recomenda polas autoridades 

sanitarias. 

Todo o alumnado contará con seguro de accidentes xestionado pola Anpa” 
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PLAN MADRUGA: 

 

Aforo máximo: Capacidade da zona seguindo o protocolo covid: 30 de usuarios 

 

Horario: 1ª quenda: 7,45 ata o comezo da xornada lectiva; 2ª quenda: 8,15 ata o comezo da xornada 

lectiva 

 

 

 

PREZOS DO SERVIZO 
 
Días soltos: este servizo estará suxeito a dispoñibilidade e tamén, por cuestión de xestión do seguro, só 

poderá ser utilizado por usuarios asociados ou que teñan pagado o seguro con anterioridade 

 

Así mesmo é imprescindible que se consulte a dispoñibilidade da praza con antelación, como mínimo do 

día anterior laborable e durante horario laboral, a consulta deberá realizarse a ANPA Dr. Fleming Anexo 

a Lomba que é a que xestiona o servizo.  

O pagamento farase mediante ingreso ou transferencia bancaria. 

 

Os usuarios que non sexan socios terán que aboar 10 euros anuais en concepto de seguro de accidentes e 

aplicaránselle as tarifas para non socios. 

 

A entrega da documentación requirida farase preferentemente a través do correo electrónico da Anpa: 

anpa.anexoalomba@outlook.com 

 

Os prezos reflectidos están presupostados para un grupo de 25 usuarios e dous monitores titulados, 

podendo variar dependendo da admisión ata a totalidade das prazas. 

 

Como xa se comentou anteriormente o pagamento realizarase mediante transferencia bancaria tal e 

como se recomenda polas autoridades sanitarias. A efectos de pagamento das mensualidades a praza 

outorgada terá vixencia dende o comezo do servizo (Setembro) ata o mes de Xuño inclusive. Se durante 

o desenrolo do mesmo algunha familia causa baixa, a praza ofertarase de novo tendo en conta a lista de 

espera. 

 

As baixas ou modificación de datos do servizo deberanse comunicar á Anpa antes do día 20 de cada 

mes. 

 Tarifas socios/as Tarifas NON socios/as 

Horarios Tarifa socio Irmáns pequenos Tarifa NON socio Irmáns pequenos 

Opción A: Entrada 7:45 32€/mes 29 €/mes 40€/mes 36 €/mes 

Opción B: Entrada 8:15 27€/mes 25 €/mes 35 €/mes 32 €/mes 

Días soltos 3 €/día 5 €/día 

mailto:anpa.anexoalomba@outlook.com
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O pagamento do servizo farase nos primeiros días do mes mediante ingreso ou transferencia bancaria na 

conta da Anpa 

Dr. Fleming da entidade Abanca: ES38 2080/5542/293000005750, e facendo constar no concepto 

PLAN MADRUGA+NOME DO NENO/A. 

Se a medida a tomar polas autoridades pertinentes e o peche do colexio, o servizo do Plan madruga 

cesará ase como o cobro dos pagamentos. 

Se a medida e o illamento de alumnado concreto, o servizo continuaría. As familias afectadas terán a 

obriga de facer fronte o pagamento da mensualidade aínda que estean confinadas temporalmente, non 

perden a praza e retomarán o servizo cando a situación así o determine. E dicir, durante o confinamento 

temporal seguiríase pagando o servizo. 

Os prezos do servizo poderán sufrir alteracións e revisións en función das medidas implantadas polas 

autoridades sanitarias e /ou educativas para a prevención de contaxios do Covid-19 

As familias interesadas terán que mandar ao correo da A.N.P.A dita inscrición provisional, confirmarase o envío 

remitindo aos interesados/as o Protocolo e a Declaración responsable para a súa cumplimentación 

Levarase a cabo unha reunión presencial no colexio co fin de explicar tódolos puntos redactados neste 

Protocolo. Nesa reunión tamén se achegará a documentación mencionada no apartado anterior co fin de 

facilitar aos interesados a inscrición non telemática a actividade. (Data aproximada 8 Setembro) 

 

 


