
 
 

 

NORMAS XERAIS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 PUNTUALIDADE 

Este é un aspecto fundamental para un bo desenvolvemento da vida en comunidade. 

O horario de entrada é ás 09:30 horas, pero o alumnado poderá entrar á aula dende as 09:10 propiciando 

unha entrada gradual que ten como propósito evitar situacións de aglomeración. Pregamos 

puntualidade. É importante resaltar que o alumnado de infantil poderá entrar ao recinto escolar 

ACOMPAÑADO UNICAMENTE DUN FAMILIAR, empregando a máscara e respectando a distancia de 

seguridade. Non se poderá xogar nin tocar o mobiliario do patio. 

 

Se chegades máis tarde deses 5 minutos, deberedes ir ao edificio de primaria, firmar o retraso e, no caso 

do alumnado de 3 e 4 anos, será o profesorado de garda o encargado de baixar á nena ou neno ata a súa 

aula. Recordade que este alumnado entrará SEMPRE pola porta grande do patio cuberto de infantil. 

 

As faltas de asistencia e puntualidade serán xustificadas a través do documento oficial do centro. 

 

 RECOLLIDA 

O horario de saída do alumnado é ás 14:20 horas. Se algún día queredes que a vosa filla ou fillo sexa 

recollido por outra persoa diferente á habitual, teredes que comunicarllo á titora, xa que NON 

entregaremos os nenos/as a persoas descoñecidas. 

Se un/unha neno/a ten que marchar antes de tempo, a persoa que veña recollelo ten que pasar polo 

edificio de primaria previamente para firmar unha autorización, e será o/a mestre/a de garda o/a 

encargada de ir a buscalo/a. 

 

 XOGUETES 

O alumnado non poderá entrar con xoguetes da súa casa, polo que é preferible que se acostumen a non 

traelos ata o recinto para evitar enfados, choros ou que se moleste antes de entrar. 

 

 AUTONOMÍA 

Ó longo do período de infantil, un dos obxectivos fundamentais é conseguir que o alumnado sexa 

autónomo, por iso a familia debe fomentalo e colaborar co centro na consecución deste obxectivo. É 

fundamental vestir ós/ás nenos/as con roupa cómoda, doada de subir e baixar, calzado cómodo que 

poidan quitar e poñer sós (evitar os cordóns e os petos e propiciar o uso dos velcros). 

 Os/as nenos/as serán responsables das súas pertenzas e eles/elas serán os que as recollan, as colguen, 

etc., por iso é OBRIGATORIO marcar a roupa do alumnado con etiquetas co seu nome. Ó principio non 

terán a soltura necesaria para colgar as pezas, confundiranse de colgadoiro … polo que, se as pezas de 

roupa non están marcadas, será difícil saber de quen son. Para unha maior facilidade á hora de colgar as 

súas cousas, é mellor que coloquedes unha tira (duns 15 cm) tanto no mandilón como nas cazadoras ou 

roupa similar. 

 

 PIOLLOS 

É fundamental que vixiedes con frecuencia as cabezas dos vosos fillos/as por se tiveran presenza de 

piollos. Se é o caso, avisade ó/á mestre/a xa que, nese intre, enviarase unha nota informativa ás familias. 

 

 



 

 ENFERMIDADES 

É importante que o alumnado non acuda ó centro enfermo, máis aínda tendo en conta a situación 

sanitaria que estamos a vivir. Prestade especial atención a aquela sintomatoloxía que poida relacionarse 

co COVID, o alumnado non poderá vir á clase se presenta algún dos seguintes síntomas: febre, tose seca, 

dificultade respiratoria, fatiga severa, dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto ou diarrea. 

 

 ANIVERSARIOS 

Para celebrar o aniversario, este ano festexarémolo dun xeito diferente: o alumno/a que cumpre anos 

pode traer para si mesmo/a unha merenda especial (similar á merenda que traería o luns- unha 

madalena, un anaco de biscoito … -) xunto cunha candea para inmortalizar o recordo deste aniversario 

tan especial. Non se fará merendola en grupo nin tampouco se repartirán invitacións. 

 

 MERENDAS 

Dentro da mochila traerán a axenda e a merenda, a cal virá nunha bolsa de tea ou recipiente de plástico. 

Coa finalidade de axudar a coidar o medio ambiente o alumnado empregará unha botella sostible 

reutilizable (colaborando así na redución de plásticos). Esta botella deberá traer o nome do alumno ou 

alumna. 

Contamos cun calendario de merendas que esperamos respectedes do mellor xeito posible. A distribución 

por merenda/día para este curso escolar será a seguinte: 

 

   LUNS     MARTES     MÉRCORES     XOVES     VENRES 

   LIBRE OU POSTRES    

CASEIROS 

 

   FROITA 

 

   BOCADILLO 

(de fiambre, 

conservas…) 

   FROITA    LÁCTEOS 

 

Non está permitido que o alumnado traia bebibles (que se poden caer e derramar, propiciando que o 

alumnado quede sen merenda). 

No caso de que o alumnado precise comer a froita pelada, esta debe vir preparada da casa. 

 

 MUDA 

Os/as nenos/as traerán ó colexio unha muda (roupa, roupa interior e calzado) metida nunha caixa de 

cartón co seu nome. A roupa tamén traerá o nome. 

Dentro desta caixa deberá vir tamén unha máscara de reposto metida dentro dun estoxo, bolsa zip ou 

bolsa de tea. 

 

 TITORÍAS 

Se queredes ter unha titoría, deberedes pedir cita con antelación mediante a axenda de aula. As titorías 

serán telefónicas. A hora de titorías será de 18:00 a 19:00 horas. 

 

MATERIAL PARA O CURSO: 

 Mandil con nome e cinta para poder colgar. Levarase os venres para lavar e traerase os luns sen abotoar.  
 Unha gorra co nome que quedará no centro durante todo o curso. 
 Caixa coa muda de roupa e máscara de reposto (con nome). 
 Dúas caixas de panos. 
 Diariamente deberán levar na súa mochila (todo con nome): 

-Merenda. 
-Botella de auga sostible. 
-1 sobre/estoxo con máscara de reposto. 
-1 sobre/estoxo para a máscara que levan posta. 
-Axenda dentro do seu sobre plástico. 


