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NORMAS DE CONDUTA  NO COMEDOR  CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS 

- O alumnado acudirá ao comedor ben aseado. -Acudir sucio ou mal vestido 

-Manterase a orde tanto para entrar como para saír. -Entrar e/ou saír correndo, empurrando, berrando,... 

-Cada alumno/a ocupará o mesmo lugar (cadeira e mesa) 
durante todo o curso escolar, salvo indicación contraria dos 
coidadores/as. 

-Cambiarse de lugar sen permiso. 

-Cada alumno/a deberá comer de todo e toda a cantidade que se 
lle bote no prato. No caso de que algún alumno/a desexe pouca 
comida dalgún prato solicitará expresamente que se lle sirva a 
cantidade mínima establecida. 

-Negarse a comer. 
-Comer só o que gusta. 
-Deixar comida no prato. 
-Tirar comida. 

-Durante a estancia no comedor, cada un debe permanecer 
sentado na súa cadeira e manter un comportamento correcto. 

- Levantarse do sitio 
- Facer ruído coa boca, cos cubertos, coas cadeiras, 
... 
-Tirar pan ou outros restos de comida. 

-Poderase falar en voz baixa, cos compañeiros que cada un ten 
ao seu lado ou en fronte. 

- Berrar ou pretender comunicarse con 
compañeiros que están lonxe. 

-Deixarase a mesa e o chan o máis limpos posible. -Tirar comida na mesa ou no chan. 
- Deixar sen recoller os restos de comida que 
puidesen caer. 

-Os alumnos/as non poderán saír do recinto escolar durante o 
tempo de comedor salvo cos seus pais/nais  e previa 
información ao equipo directivo ou encargada do comedor. 

-Saír do recinto escolar sen permiso ou sen 
comunicarllo á dirección ou encargada do comedor. 

-Durante o recreo de sobremesa o alumnado deberá permanecer 
no patio, ou ben nas zonas do centro habilitadas para eles en 
caso de choiva. 

-Andar por lugares do centro non autorizados. 

-Os profesores/as e nais/pais colaboradores/as  son os 
encargados de ordenar as actividades durante o tempo de 
comedor, polo tanto o alumnado deberá respectalos, seguir as 
súas directrices e colaborar con eles para un bo funcionamento 
do servizo. 

-Ser irrespectuosos co persoal colaborador. 
-Desobedecer as súas indicacións. 

- Os xoguetes, libros, balóns, ... deixaranse na conserxería , na 
caixa habilitada ao efecto.Prégase non traian obxectos de 
valor... por se os perden.  

- Entrar no comedor con calquera obxecto que 
incumpra as normas.  

- Usaranse as expresións: “por favor, grazas, ....”, sempre que 
sexa preciso. 

- Pedir as cousas de calquera maneira 

- O incumprimento reiterado destas normas serán motivo de aplicación de medidas correctoras, previamente  
aprobadas no Regulamento de Réxime Interno.  


