
 

 

Servicio de comedor  

Estimadas familias: 

El servicio de comedor comenzará el día 7 de Septiembre, manteniendo los mismos 

horarios del curso anterior. Durante el mes de Septiembre el alumnado de Infantil y los dos 

primeros cursos de Primaria bajarán al comedor durante el primer turno que durará desde las 

13:00h hasta las 13:45h, el siguiente turno comenzará a las 14:00h hasta las 14:45h y estará 

comprendido por el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y los alumnos de ESO. 

El servicio de comedor se ofrecerá cumpliendo estrictamente las condiciones que 

determinen las autoridades sanitarias y educativas por lo que podría modificarse su prestación 

si las circunstancias lo requieren o si las necesidades organizativas del colegio así lo exigiesen.  

Las mesas de comedor estarán separadas y distribuidas entre los grupos de 

convivencia estable, de forma que no se junten entre los distintos cursos manteniendo la 

distancia de seguridad de 1’5 metros entre los grupos.  

RECOGIDA DE ALUMNOS 

El horario para la recogida de los alumn@s de comedor comenzará a las 14:45h y 

finalizará a las 15:00h, en el caso de Educación Infantil el alumnado de 5 y 3 años saldrán por 

el aula de 3 años, mientras que el alumnado de 4 años saldrá por su clase. En el caso de 

Educación Primaria la salida se realizará en el mismo horario pero la recogida se producirá por 

la calle Pepita. 

NO SE PODRÁ RECOGER A NINGÚN ALUMN@ ANTES DEL HORARIO ESTABLECIDO. 

Servei de menjador 

Estimades famílies: 

El servei de menjador començarà el dia 7 de Setembre, mantenint els mateixos horaris 

del curs anterior. Durant el mes de Setembre l'alumnat d'Infantil i els dos primers cursos de 
Primària baixaran al menjador durant el primer torn que durarà des de les 13:00h fins a les 

13:45h, el següent torn començarà a les 14:00h fins a les 14:45h i estarà comprés per l'alumnat 

de 3r, 4t, 5é i 6é de Primària i els alumnes d'ESO. 

El servei de menjador s'oferirà complint estrictament les condicions que determinen 

les autoritats sanitàries i educatives pel que podria modificar-se la seua prestació si les 

circumstàncies ho requereixen o si les necessitats organitzatives del col·legi així ho exigiren. 

Les taules de menjador estaran separades i distribuïdes entre els grups de convivència 

estable, de manera que no s'ajunten entre els diferents cursos mantenint la distància de 

seguretat de 1’5 metres entre els grups. 

RECOLLIDA D'ALUMNES 

L'horari per a la recollida dels alumn@s de menjador començarà a les 14:*45h i 

finalitzarà a les 15:*00h, en el cas d'Educació Infantil l'alumnat de 5 i 3 anys eixiran per l'aula 

de 3 anys, mentre que l'alumnat de 4 anys eixirà per la seua classe. En el cas d'Educació 

Primària l'eixida es realitzarà en el mateix horari però la recollida es produirà pel carrer Pepita. 

NO ES PODRÀ RECOLLIR A CAP ALUMN@ ABANS DE L'HORARI ESTABLIT. 

 

La Dirección 


