IMPORTANTE

 Comunicar con antelación ás coordinadoras*:
-

Ausencias ao comedor
Ausencias a extraescolares
Cambio na persoa encargada da recollida d@
nen@
(*) Tlfs: 636155079/699973596

NORMATIVA
COMEDOR

 É responsabilidade dos pais/nais a recollida d@
nen@ unha vez rematadas as súas actividades
extraescolares
 Advertir/educar aos nen@s dende a casa para
que ante calquera dúbida ou problema se dirixan
ao local da ANPA (en horario de 14:00 a 18:00)
ou ao profesor da biblioteca (en horario de
16:00 a 18:00)

Moitas grazas pola súa colaboración
Un saúdo da Xunta Directiva

NORMAS BÁSICAS DE
COMPORTAMENTO;
PREMIOS E SANCIÓNS

INFANTIL

PRIMARIA

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMENTO

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMENTO

-

Escoitar, respectar e obedecer aos monitores

-

Escoitar, respectar e obedecer aos monitores

-

Respectar aos compañeiros

-

Respectar aos compañeiros

-

Non tirar nin xogar coa comida

-

Non tirar nin xogar coa comida

-

Facer uso axeitado dos utensilios

-

Facer uso axeitado dos utensilios

-

Coidar o material de xogo

-

Coidar o material e as instalacións

-

Non

introducir

no

comedor

obxectos

non

permitidos ou alimentos externos
Comportamentos
inapropiados

-

Empurar
Arañar
Morder
Escupir
Insultar
Desobedecer
Tirar comida
Usar de modo
inaxeitado os
utensilios

Sancións
1ª vez

Mesa
de
aprendizaxe

Premio: Agasallo no venres

2ª vez

Mesa de
aprendizaxe
+
Lista de
Sanción

-

Colaborar nas tarefas que se lles soliciten

3 ou mais
Mesa de
aprendizaxe
+
Lista de
Sanción
+
Retraso na
saída ao patio
(recollida pola
familia no
comedor)
+
Retirada do
“agasallo” dos
venres

Sancións

Comportamentos
inapropiados
- Agredir física ou
verbalmente
- Desobedecer
- Tirar comida
- Usar de modo
inaxeitado os
utensilios
- Dañar o material ou
instalacións
- Introducir
alimentos ou
obxectos non
permitidos

1ª vez

2 ou mais

Amonestación
verbal

Mesa de aprendizaxe
+
Pérdida do dereito de
participación nas
actividades de ocio
(recollida pola familia no
comedor)
+
Realización de tarefas
reparadoras do dano
causado

Mesa
de aprendizaxe
ou Rincón
Realización de
tarefas
relacionadas
coa falta

