COMEDOR ESCOLAR 2022/2023
QUENDAS DE COMEDOR
•

1ª Quenda de comedor: alumnado de E. Infantil e 1º, 2º de E. Primaria

•

2ª Quenda de comedor: alumnado 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria

HORAS DE RECOLLIDA: Haberá dúas franxas horarias
1ª Quenda : Alumnado de Infantil e 1º, 2º de E. Primaria
SE PODEN RECOLLER A PARTIR DAS 15: 00 ATA ÁS 16: 00 h.
•

Alumnado de Infantil pola porta de arriba de Infantil

•

Alumnado de Primaria pola porta de abaixo ( onde a zona de columpios) por onde entran
e saen os de 4º, 5º e 6º de Primaria do colexio).
2ª Quenda: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria
SE PODEN RECOLLER A PARTIR DAS 15: 20 ATA ÁS 16: 00 h.

•

Os de Infantil pola porta de arriba de Infantil

•

Os de Primaria pola porta de abaixo ( onde a zona de columpios, por onde entran e saen
os de 4º, 5º e 6º de E. Primaria do colexio)

IMPORTANTE: AUTORIZACIÓNS
1ºcaso: os nenos que non sexan recollidos pola nai/pai , temos que ter unha autorización
expresa das persoas autorizadas (a tedes na páxina web a ANPA parra descargar e cubrir)
2º caso: o nenos de 5º e 6º de Primaria que poidan sair solos, necesitamos a autorizacion por
parte da nai/pai dos nen@s.

NON VALEN AS AUTORIZACIÓNS ENTREGADAS NO COLE!!!!
HIXIENE DE MANS E BUCODENTAL
Esta ano retomamos a hixiene, onde todos os alumn@s traerán para o lavado dos dentes un estoxo
con : vaso, cepillo e pasta de dentes. Os estoxos serán guardados no propio comedor e
mandaranse a casa cada quince días ( os venres), para que se revisen e volvan en bo estado o
seguinte luns. Antes de comer lavarán as mans nos lavabos de comedor os da primeira quenda, e
nos lavabos do porche da entrada do cole os da segunda quenda.
A ANPA, conta con balóns suficientes para poder xogar no recreo do comedor polo
que o alumnado non traerá balóns da casa.

Educación Infantil recollerase ás 13:45 no edificio de arriba, 3 monitores irán recoller aos 3
cursos.
Lavado de mans con xabón cando os de educación infantil baixen ao comedor.
Ás 14.00 horas o alumnado de primaria baixará ao comedor onde os agardará un monitor para
colocar as mochilas no armario, os da primeira quenda quedarán a comer nas súas mesas
correspondentes e os da segunda, irán ao patio de abaixo. En caso de choiva vaise dividir nos
dous alpendres.
Primeira quenda: infantil, primeiro e segundo curso. 13:45 a 14:30 aprox.
Segunda quenda: terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria. 14:30 a 15:15 aprox.
Horario de recollida:
• A primeira queda composta por infantil, 1º e 2º poderá recollerse de 15:00 a 16:00. EI sairá
polo patio de infantil e 1º e 2º polo patio de primaria.
• A segunda queda composta por 3º, 4º, 5º e 6º poderá recollerse de 15:20 a 16:00, pola porta
do patio de primaria.
NINGÚN NEN@ SERÁ ENTREGADO POLA PORTA PRINCIPAL.
ESPAZOS
Os espazos que se utilizarán no servizo de comedor serán os seguintes.
• Comedor
• Gran xardín
• Alpendres
• Ximnasio (en caso de choiva)
• Parque infantil
Os monitores encargados de infantil no parque serán tres e os que se encargarán de primaria
serán outros tres.
O material para xogar nos patios será proporcionado pola ANPA e non se poderá levar material
da casa.
O cepillado de dentes para nenos e primeiro e segundo será no baño diante da cociña e durante
o resto do curso no baño situado no alpendre.
Ao remate do servizo, un monitor ás 16:00 horas separará aos nenos que acudan ás actividades
e fará o paso dun servizo a outro.

