
NORMAS XERAIS DO COMEDOR ESCOLAR PARA OS NENOS/AS 

• Lavar as mans antes de xantar e ir o baño. 
• Respectar e obedecer ás coidadoras do comedor. 
• Respectar aos compañeiros/as da mesa. 
• Entrar e saír a modo, en orde. 
• Sentarse correctamente na mesa asignada. 
• Falar baixo, sen berrar. 
• Comezar a comer cando todos estean servidos.  
• Xantar unha cantidade mínima de cada prato. 
• Mastigar coa boca pechada. 
• Non xogar coa comida. 
• Levantar a man cando se queira algo. 
• Coidar o material. 
• Os xoguetes quedarán fora do comedor. 
• Pedir permiso para ir ó baño soamente se é estritamente necesario. 
• Cómese dentro do comedor, non fora. 
• Na cociña só entran as cociñeiras. 
• Axudar a recoller as mesas. 

 

SISTEMA DE CARAS 

 

 

 Todos/as os alumnos/as empezarán o curso nunha cara verde. Esta cor indica que 
o comportamento do alumnado, no comedor escolar, é o correcto. 

 

Cando o alumno/a reincide nas sancións leves, inmediatamente cambiarase a cara 
verde por unha amarela. Cando vólvase a reincidir, poñerase outra cara amarela. 
Así, ata que teñan tres caras amarelas.  

 

 Cando os alumnos/as teñan tres caras amarelas, todas estas cambiaranse por 
unha cara vermella. Ter una cara vermella é indicador de haber cometido unha 
falta grave. 
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NORMAS XERAIS DO COMEDOR ESCOLAR PARA OS PAIS /NAIS 

Para un bo funcionamento do noso comedorescolar gustaríanosque 
lésedesatentamente as seguintes normas: 

• A hora de comer  é de 14:30 á 15:30 nos meses de xuño e setembro, de 
12:50  ás13:45  o resto do ano excepto os xoves que é de 12:30 á 13:35 
aprox. Se o voso fillo/a , por calquera motivo se ausenta do colexio e quere 
comer no comedor é necesario que  sexan puntuais para non interromper o 
bo funcionamento da hora de comer. 

• Se o voso fillo/a ten algunha alerxia débeselle comentar canto antes a 
encargada de comedor para facelo saber en cociña. 

• Se o voso fillo, durante una temporada, debe seguir una dieta branda ou 
distinta do menú, débese traer xustificante a encargada de comedor  
informará as cociñeiras parafacer os cambios oportunos na súa dieta. 

• Se o voso neno /a non come nada avisarásevos para intentar atallar o 
problema entre todos. 

• Todos os menús irán acompañados de pan é a auga.  
• Os menús poden sufrir algún cambio ó longo do mes por diversos factores, 

aínda que non é o común. 
• Os pais nais que teñan que abonar o comedor escolar, recibirán nunha 

fundiña de plástico que levará o voso fillo/a o recibo durante os dez 
primeiros días de cada mes. Unha quedara no banco, outra será para vós e 
a última vira de volta para o colexio no plástico no que foi entregado. 

• O último día de cada mes, ademais de comer o menú especial que consiste 
nun prato típico de algún país, se o voso fillo ou a súa mesa, cumpriu estas 
normas terá un pequeno premio que xa vos irán contando eles. 
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