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NORMAS COMEDOR E MADRUGADORES  
 
 

• PUNTOS DE ENTEGA E RECOLLIDA DOS NENOS  
 
-INFANTIL, PRIMARIA (1º e 2º):  
 

- MADRUGA: Na portiña de entrada á pre-xaula. 
 - COMEDOR : No portalón de entrada dos buses. (estrada de abaixo)  
 - GARDA: No portalón de entrada dos buses. (estrada de abaixo) 
 

-PRIMARIA (3º, 4º, 5º e 6º):  
 

- MADRUGA: Na portiña verde de entrada á pre-xaula 
- COMEDOR: No portalón que da acceso ás gradas.  
- GARDA: No portalón de entrada dos buses. (estrada de abaixo) 
 

**OS IRMÁNS DE DISTINTOS CICLOS SERÁN ENTREGADOS NO  
PORTALÓN DE ENTRADA DOS BUSES (así os monitores de infantil 

poderán comentarlle calquera incidencia ós pais/ nais) ** 
 

• Só se poderá entrar co coche no recinto onde aparcan os buses de 07:15 a 08:15. 
e nenos serán entregados nas horas pactadas previamente: 07:15, 07:45 ou 
08:15, debendo esperar dentro do coche ata a hora sinalada. 

• Antes da entrada en madrugadores os nenos deberán estar sempre debidamente 
acompañados por un adulto ata que o monitor os recolla. No caso de que o neno 
se atope desacompañado antes de que o monitor se faga cargo del, poderá sufrir 
unha penalización no servizo. 

• No caso de que a persoa que acuda a recoller o neno/a chegue tarde en 3 
ocasións, pasará automáticamente a seguinte quenda. RÓGASE 
PUNTUALIDADE 

• A recollida farase por unha soa persoa que acudirá debidamente protexida cunha 
máscara e manterá en todo momento as distancias de seguridade  co resto do 
persoal dos servizos e cas outras familias. Recordamos que está prohibido 
acceder ó recinto da escola fóra do horario de madrugadores.  

• No caso de ter que recoller o neno alguén que non sexa o pai, nai ou titor legal 
deberá estar previamente autorizado e presentar o seu DNI.  
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• Os nenos deberán levar roupa de abrigo, xa que primarase a estancia en espacios 
abertos.  

• Os nenos deberán traer un estoxo uo bolsiña de tela para gardar a súa máscara 
mentres están comendo.  

• Os nenos non poderán traer obxetos, xoguetes, cromos, libros… 
• O local da ANPA permanecerá pechado para evitar o desprazamentos de persoas  

polo centro.  No caso de que alguna familia precise unha cita presencial ou teña 
algunha dúbida deberá comunicalo a través do correo electrónico: 
anpaquintan.info@gmail.com .Recordade tamén consultar a nosa web: 
www.anpaquitanmondego@wordpress.com. 

• Para avisos URXENTES está habilitado o teléfono 639 947 505 en horario de 
07:00 a 09:30 e de 13:00 a 18:00. (A monitora que atende o teléfono estará 
realizando outras tarefas, polo que pedimos que sexa exclusivamente para 
urxencias.) 

• As baixas na utililización dos servizos terán que ser comunicadas a ANPA antes 
do día 20 do mes anterior. De non ser así, cargarase igualmente a mensualidade 
correspondente.  

• Só no casos debidamente xustificados, enfermidade, cambios laborais ou 
excepcionalmente outras causas que sexan valoradas pola ANPA, poderase 
modificar o servizo inicialmente solicitado.  

• Só en casos debidamente xustificados descontarase os días que non acuda o 
neno/ a ós servizos. Sempre a partir do 2º día en que se notifique a ausencia e 
cun mínimo de 5 xornadas lectivas consecutivas, debendo avisar ademáis da 
data de reincorporación en canto se teña coñecemento. 

• Os recibos correspondentes ó servizo contratado cargaránse a mes vencido, entre 
o día 1 e o día 5. 

 
 
 
 
 
 
 
Un saúdo 
A Xunta Directiva  
 


