NORMAS PARA A ETAPA DE INFANTIL
Chándal

Mandilón

Calzado

Nome

Asa

LUCÍA
O chándal do colexio será
obrigatorio para as clases
de psicomotricidade así
como para as saídas fóra
do Centro.

Obxectos de valor

Utilizarase o modelo do
colexio.

Bolsa Conto Viaxeiro

O calzado será de velcro ou
de fibelas. Prohibidos os
zapatos con cordóns.

Ausencias /Avisos

A roupa utilizada no
colexio, terá que estar
marcada co nome en
grande, letra maiúscula e
nun sitio ben visible.

Ley de protección de datos

Todas as chaquetas terán
unha cinta para colgar no
percheiro da clase.

Cambio de domicilio

As familias que cambien de domicilio, nº
As familias non poderán sacar
de teléfono, situación familiar, etc.
As ausencias, as saídas do
fotos durante os obradoiros,
notificarán en secretaría as variacións para
Centro ou calquera tipo de festivais, etc. O Centro encargarase actualizar os datos do alumnado e poder
Utilizarase a bolsa de tea
aviso, deberanse
de facer fotos e compartilas coas comunicar posibles incidencias que poidan
Non se poden traer ao
do colexio para o
comunicar por esemtia. As
familias mediante diferentes
xurdir.
colexio obxectos de valor
transporte da carpeta do ausencias, incidencias do
medios.
nin xoguetes.
proxecto “Conto Viaxeiro”
comedor deberanse
comunicar por esemtia a
Recepción Vigo – PAS.

Bolsa de merenda

Botella de auga

Merendas

Para as merendas utilizaranse bolsas
pequenas de tea, marcadas co seu nome.

Para beber, traerán na bolsa da merenda
un botellín de auga (este curso NON se
pode utilizar a cunca). Virá identificado
co seu nome visible.

O calendario de merendas do recreo da mañá será o seguinte

Aniversarios

Problemas médicos

Enfermidades

Medicacións

Entrada ao centro

Están prohibidas no Centro as
invitacións e as bolsiñas de
larpeiradas.

O alumnado que presente
alerxias, intolerancias
alimentarias ou calquera
doenza que repercuta na vida
escolar, entregará á titora un
informe médico que así o
exprese.

Os nenos e nenas enfermos
permanecerán nas súas casas
ata a súa recuperación e
informa´ran ao Centro da
enfermidade.

Non se poden administrar
medicacións por parte do
profesorado e persoal non
docente.

Durante a xornada lectiva os
pais/nais, non poden acceder
ás aulas, nin corredoiros.

