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NORMAS DO COMEDOR ESCOLAR

1. Traer vaso de plástico, cepillo de dentes e pasta dentífrica dentro dunha bolsiña de tela co 

nome posto.

(Cada nen@ 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 nen@s pequenos poderán traer, se así o deciden, un mandilón co nome posto.

3. Os nen@s 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 nen@s é as 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 nen@s na porta do colexio.

5. No caso de ter que anular un menú por enfermidade ou simplemente porque o nen@ ese 

día non  vai acudir o comedor, deberán chamar o teléfono da coidadora para dar aviso. Hai 

que chamar o día anterior ou incluso ese mesmo día antes das 08.30 horas da maña. Se 

non se dera aviso de baixa ou o nen@ non acude, non se poderá facer o desconto dese 

menú.

6. A forma de pago será mensual e por ingreso bancario. A finais de cada mes se recibe unha 

mensaxe no teléfono coa contía correspondente a ese mes. Entre o día 1 e 2 do mes 

seguinte, tedes que abonalo no banco ou na ANPA.

7. Os pais/nais ou titores legais firman un consentimento previo na ANPA para poder deixar o 

seu  fill@  no  comedor  escolar.  Os  nen@s  que  veñan  de  maneira  eventual  deberán, 

ademais de encargar o menú o día anterior ou ese mesmo día antes das 08.30 da mañá, 

deixar firmado o consentimento ás 9:00 da mañá (por medio de calquera das persoas da 

ANPA). Se o nen@ o trouxera outra persoa que non fosen os pais/nais firmarán polos pais 

para dar consentemento.

8. Cada mes a coidadora vos entregará o menú do mes seguinte para que saibades o que 

van comer os vosos fill@s cada día.

O COMEDOR COMEZA O LUNS 21 DE SETEMBRO DO 2015

COIDADORA: BEGOÑA (626 729 177)

ANPA: NATALIA (637 508 012)
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