
ANPA OS MUIÑOS 
CEIP PLURILINGÜE AS SOLANAS 
anpasolanas@hotmail.com 
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE AS NORMAS DO COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2020-2021 

 
1. Traer vaso de plástico, cepillo de dentes e pasta dentífrica dentro dunha 
bolsiña de tea co nome posto. Cada neno/a terá o seu cepillo e pasta de dentes 
propia colgada dentro da súa bolsiña para facilitar a súa independencia na hora 
de lavar os dentes. 

2. Os/as nenos/nenas pequenos/as poderán traer, se así o deciden, un 
mandilón co nome posto. 

3. Os/as nenos/nenas de educación infantil serán recollidos pola coidadora no 
colexio de abaixo e os acompañará ata o comedor. Nunca irán sos. 

4. A hora de recoller os/as nenos/as é ás 16.00 horas na porta do colexio, 
nunca se recollerán dentro do centro nin se poderá acceder ao mesmo antes 
desa hora. A coidadora entregará aos nenos/as na porta do colexio de 
Primaria. 

5. No caso de ter que anular un menú por enfermidade ou porque o/a neno/a 
ese día non vai a acudir ó comedor, deberán chamar o teléfono do ANPA para 
dar aviso. Hai que chamar o día anterior ou ese mesmo día antes das 08.30 
horas. Senón se dera aviso da baixa e o neno/a non acude, non se poderá 
facer o desconto dese menú. 

6. A forma de pago será mensual e por ingreso nunha conta bancaria. A finais 
de cada mes, recibiredes unha mensaxe no voso teléfono coa contía 
correspondente. Entre o 1 e o 7 do mes seguinte tedes que abonalo no 
banco. 

7. Todos firmaredes un consentimento previo na ANPA para poder deixar ao 
voso/a fillo/a no comedor escolar. Os modelos poderanse descargar na paxina 
web do colexio, e se deben enviar cumprimentados ao correo 
anpasolanas@hotmail.com. Os/as nenos/as que veñan de maneira eventual 
deberán, ademais de encargar o menú o día anterior ou a mesma mañá antes 
das 08.30 horas, enviar cumprimentado o consentimento ao mesmo correo 
electrónico. 

8. Cada mes, na web do colexio, teredes colgado o menú, de xeito que 
podedes saber o que van comer os vosos/as fillos/as cada día que asistan. 

9. O COMEDOR ESCOLAR COMEZA O LUNS 14 DE SETEMBRO DE 2020 
 
N.º DE CONTA BANCARIA: IBAN ES17 2080 5038 4430 0019 8306 
 
* uso obrigatorio de máscara para tódalas idades (agás no momento da 
inxestión de alimentos). 
 
COIDADORA: BEGOÑA 

ANPA: SUSO 649 02 67 35 
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