
 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 

SOLICITUDE ÁS FAMILIAS 
 

Organizamos o comedor escolar da única maneira posible para poder dar servizo a todas as 
familias que solicistastes praza de comedor, sempre cumprindo co que nos permite a 
última instrución vixentei. 

O alumnado estará sentado no comedor por grupos de convivencia estable de aula, é dicir, 
estará sentado sen gardar distancia entre si o alumnado da mesma aula, gardando, si, a 
distancia de 1,5m entre os grupos.  

Créase unha terceira quenda e emprégaranse dous espazos: o comedor e o salón de actos. 
Ambos espazos quedan ocupados á súa capacidade máxima gardando as medidas 
obrigatorias. 

Estes días estamos recibindo solicitudes de baixa no comedor escolar de familias que por 
diferentes motivos, un deles a preocupación e a incertidume sobre a situación, optan por 
outras solucións que lle son posibles.  

Coa aprobación do Consello Escolar do centro, estas familias manterán os seus dereitos de 
praza e non perderán a condición de usuarios, pasando a ser, mentras dure esta situación, 
USUARIOS EN EXCEDENCIA TEMPORAL. A súa praza non se ocuparía cunha nova solicitude 
e podería volver a ocupala en caso de que as súas circunstancias cambiasen e volvese a 
serlle necesaria. 

Solicitamos a todas as familias que non teñades problemas de conciliación a valorar esta 
posibilidade e comunicalo á dirección do centro á maior brevidade posible, se puidera ser, 
esta semana antes do inicio do comedor o vindeiro luns 14. 

Esto permitiríanos separar máis aos nenos e nenas no comedor e acoller así en condicións 
máis garantistas aos usuarios para os que sexa imprescindible facer uso da súa praza. 

Confío na vosa comprensión e na vosa xenerosidade. 

Un saúdo, 

A Directora 

 

                                                           
i "INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA 

APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº 174 BIS DO 28-08-2020) E A 
ACTUALIZACIÓN DAS  RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO 
CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021" 
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