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ESTE PROTOCOLO ESTARÁ EXPOSTO Á ENTRADA DA ESTANCIA DO COMEDOR PARA A SÚA CONSULTA POR PARTE DE CALQUERA MEMBRO DA 

COMUNIDADE ESCOLAR DO CEIP CABADA VÁZQUEZ 

Para unha mellor organización débense ler detidamente os puntos que se relatan a continuación e as titoras/es deben difundilos ao seu grupo o 

primeiro día de curso antes de baixar ao comedor, facendo fincapé no que atañe ao seu grupo clase, así como facer unha listaxe dos que se 

comprometan ao cepillado dental. 

 Cada día haberá un grupo de catro colaboradores que se encargarán da vixilancia do alumnado desde que saen ao mediodía ata a súa entrada pola tarde. Só estes 

catro durante a súa quenda, a encargada de comedor e a directora, teñen autoridade para tomar decisións sobre os comensais. 

 O alumnado baixará para comer ordenadamente acompañado polo profesor/a que imparta clases na sesión anterior ao comedor e accederán ao recinto coas mans 

limpas, entrando e sentándose ordenadamente sen facer filas á entrada. Este mestre ou mestra debe acompañalos ata o final da súa sesión, que remata ás dúas e 

media, non podendo abandonalos ata que entre algún colaborador/a, a encargada ou a directora. 

 Uns 5 min. antes da entrada ao comedor haberá un aviso de timbre para que os nenos e nenas se vaian preparando. 

 A hora de entrada ao comedor é ás 14:30 e, ata este momento, estarán vixiados/as polo profesor/a que lle toque impartir clase na sesión inmediatamente anterior ao 

comedor, non podendo deixalos sós ata que finalice a sesión, momento no que debe entrar a quenda de colaboradores. É moi importante a puntualidade, por dúas 

razóns: por un lado, só se dispón dunha hora para que os nenos/as coman e o comedor quede totalmente recollido; por outra banda, é recomendable que os 

nenos/as dean un paseo, laven os dentes os que queiran, ou vaian ao baño antes de subir ás clases pola tarde.  

 No taboleiro estará exposta unha listaxe do alumnado para que os colaboradores anoten os que faltan día a día. Asimesmo, haberá unha folla de incidencias tanto 

para comensais como para servidores, nas cales, só os colaboradores poderán anotar calquera dato que lle pareza relevante para asegurar o bo funcionamento do 

comedor. O seguimento destas notas levaraas o encargado ou encargada de 6º que lle toque ese día  xestionar o carné por puntos de “BO COMENSAL”. 

 Este curso imos poñer en práctica un carné por puntos para alumnado maior de primaria, CARNÉ DE BO COMENSAL, que controle o comportamento e os hábitos 

saudables. Trátase dunha réplica do carné de conducir onde che restan puntos polas infraccións cometidas ou te premian en caso contrario, como unha maneira de 

acercar ao alumnado ao mundo real. O alumnado parte de 12 puntos aos que pode sumar ou restar en función das súas actuacións. As características deste carné 

estarán expostas no taboleiro de anuncios do comedor e/ou nas aulas, así como as normas que requiren retirada de puntos coas sancións que conlevan.Estas 

normas daranse a coñecer ao consello escolar antes da súa práctica. En base a estas normas, serán os mestres/as colaboradores os que anoten no parte de 

incidencias todo aquilo que crean que vai en contra da convivencia e o bo facer do comedor escolar. Ao remate de cada xantar, será o alumno/a de 6º encargado o 

que xestione os carnés dos afectados ese día. 

 As cociñeiras entregan aos colaboradores as camareiras coas bandexas dos menús, na porta da cociña, e só estes son os encargados do seu equitativo reparto, 

despois de obter a información precisa das cociñeiras.  



 Os colaboradores/as  encargados asignaranse cada un unha mesa e irán rotando por todas elas en gardas sucesivas, de maneira que non repitan dous días 

consecutivos. Deben ser esixentes coas normas e tomar sempre decisións que concorden coa opinión dos demais. No taboleiro hai un parte de incidencias 

onde anotar calquera anomalía, tanto de servidores como de comensais. É moi importante que se faga uso del con responsabilidade, porque está moi ligado ao 

funcionamento do carné por puntos.  

 Os colaboradores/as manterán en todo momento un ton de voz agradable e cordial cara ao alumnado,  mesmo en caso de advertencias. 

 Manterán aos comensais calados ao inicio, esixiranlles que falen baixo durante a comida, e indicarán cando se pode comezar a comer, así como a saída ordenada do 

comedor. 

 Para acadar a norma anterior, durante a comida estará conectado o detector de sons. Cada día os colaboradores rexistrarán nunha táboa,  en vermello ou en verde o 

nivel acadado: consideramos vermello se o semáforo salta máis de tres veces, e verde, nos demais casos. É imprescindible cubrir este apartado que pode conlevar 

retirada de puntos para os servidores como encargados de manter o orde.Cada día vermello, suporá unha retirada de 1 punto aos 12 servidores dese día. 

 O tempo que se lle adicará á inxestión de cada prato, será aproximadamente de dez minutos, contados a partires de que teñan a comida no prato, deixando 

entremedio uns cinco minutos para a colocación do segundo e recollida do primeiro. De darse o caso dalgún neno ou nena que neste espazo de tempo non comeu 

nin probou, porque non lle gustara a comida, procederase de igual xeito a servirlle o seguinte prato, podendo comelo primeiro se este é do seu agrado, pero hai que 

reservarlle ao seu carón o prato/s anterior/es, para que, ao finalizar, poida o colaborador/a negociar unha simple proba do/s mesmo/s antes de saír ao patio. Os 

colaboradores/as valorarán cada caso de forma individual, pois unha vez que se coñece aos nenos/as,  pódeselles permitir que se neguen a probar un ou dous 

alimentos concretos, cando demostren ser bos comensais habitualmente. Eles deciden cando anotalo nas incidencias. 

 O tempo máximo de permanencia no comedor será de 50 minutos, deixando os últimos 10 minutos para a recollida total do comedor. 

 O  alumnado de primaria que o desexe, lavará os dentes ao saír do comedor, no recinto dos baños de fóra, onde previamente colocaron os seus estoxos de cepillado.. 

Ao finalizar, debe rexistrarse no taboleiro á saída dos aseos, tarefa que será levada a cabo polos servidores/as de 6º e do que se informará ás familias que o soliciten. 

Todo o alumnado que teña o cepillo e non faga uso del, pode conlevarlle perda de puntos ou tamén poden participar duns agasallos cando a ANPA os aporte. De 

igual xeito, pode perder puntos do seu carné o encargado/a de supervisalo, cando no seu turno aparezan anomalías anque non teñan directamente a culpa, pois 

sempre han de anotar co  rotulador que a encargada de comedor terá sempre no seu poder e que deben solicitar e devolver cada día, non podendo rexistrar o control 

con ningún outro. 

Os de infantil  e aqueles de primaria que así o decida o titor/a, pódeno facer ao subir pola tarde á aula e en presenza dun  profesor. 

 Os alumnos/as de maior idade axudarán no servizo de comedor, poñendo a mesa, servindo e recollendo, así como supervisando o lavado de dentes posterior. Tamén 

axudarán aos máis pequenos. 

 Despois da saída do comedor non se poderá estar en ningunha estancia do interior do centro se non é en presenza dun profesor. 

 Á saída, os catro colaboradores deben repartirse de forma equilibrada en función dos alumnos/as que saian ao patio e os que queden no comedor.  



 Unha vez fóra, os colaboradores/as supervisarán o alumnado que lava os dentes despois das comidas e o seu posterior momento de ocio. 

 Se o tempo meteorolóxico o permite, o alumnado pode adicar o tempo restante libremente, xogando, paseando e/ou nos obradoiros prantexados para os recreos da 

mañá. 

 En caso contrario, os colaboradores/as deciden como distribuír o alumnado, aproveitando as seguintes instalacións: pavillón polideportivo (para actividades 

deportivas), aulas de música e/ou biblioteca ( lectura, vídeos, películas… que estarán adaptadas ás idades dos nenos e nenas). 

 

 

 

 

INDICACIÓNS A SEGUIR POR TODOS OS COMENSAIS 

 

 Antes de baixar ao comedor, terán un tempo para lavar as mans e ir ao servizo. Por norma non se poderá saír durante a comida, a non ser un caso excepcional: 

- Unha urxencia provocada por malestar físico. 

- O alumnado de infantil poden saír ao baño con permiso do mestre/a, pero non acompañados doutro neno/a maior. 

- Excepcionalmente os nenos/as de Infantil de 3 anos poderán saír ao baño acompañados  dun maior, se así o considera o profesor/a, durante o primeiro mes do 

curso, no período de adaptación ou nalgún caso puntual que a situación o requira. 

 Cando se entre, aplicar o xel desinfectante, sentarse no seu sitio e agardar en silencio a que se indique que xa se pode comezar. Hai que esperar a ser servidos 

polos encargados. 

 Sentarse correctamente. 

 Só se pode levantar da mesa o servidor e só se é estritamente necesario, para cumprir coas súas funcións. Os demais que o fagan, sen autorización do profesorado, 

serán advertidos. 

 Para pedir algo débese levantar a man, e esperar a que chegue o profesor/a que está de vixilancia. 

 Débense empregar os cubertos que sexan necesarios en cada prato e usar o pano de mesa. 

 Non entrar na cociña baixo ningún concepto. 

 Débese facilitar o traballo dos servidores e respectalos como responsables da mesma. 

 Non tocar coas mans a comida. 

 Dialogar durante a comida cos compañeiros nun ton agradable. 

 Ter un trato correcto cos seus monitores. 



 Non mastigar coa boca aberta. 

 Non falar coa boca chea. 

 Probar de todo. 

 Non encher demasiado os pratos de comida, podendo repetir se se desexa. 

 Recoller a mesa  cando todos finalicen de comer (os monitores de  6º). 

 Non se pode saír ata que o permita o profesor/a. 

 Lavar as mans despois de comer. 

 Lavar os dentes inmediatamente despois de comer, agás os nenos e nenas de infantil (e/ou aqueles que así o considere o seu titor/a), que o farán ao entrar pola 

tarde ou na súa casa ao voltar da escola. 

INDICACIÓNS A SEGUIR POLOS SERVIDORES DE 6º 

 

 Antes de entrar ao comedor é imprescindible lavar as mans. 

 No comedor teñen un lugar asignado ao lado dalgún máis cativo que pode precisar axuda e aos que deben manter en silencio para comezar. 

 O alumnado de 6º, 14 en total, repártese nas catro mesas do comedor, 3 en cada mesa. Estes lugares asignados serán variables cada semana, dacordo cun sorteo  que se fará cada luns antes 

de baixar ao recreo da mañá ou cando a titora o desexe. Para iso, só é preciso sacar dunha bolsa pechada un papel cos distintos lugares posibles, que será un número (indicando a mesa 1,2,3 

ou 4) e unha letra ( indicando a, b ou c, sendo “a” o asento máis proximo á parede nas mesas 2, 3 e 4 ou á porta no caso da mesa 1).Pode darse o caso de repetir lugar unha ou varias semanas, 

pero hai que respectar o sorteo, sendo irrenunciable ou intercambiable entre os servidores; só en casos puntuais ben estudados o poderá facer algún colaborador ou a encargada de supervisar 

o comedor. O alumnado de 3º, 4º e 5º contribúe tamén a servirlles e cortarlles a comida, así como a recollerlles cando finalicen os máis pequenos, sempre desde o seu lugar da mesa e sen 

erguerse. 

 Os  2 restantes, fan supervisión do lavado bucal, marcando  cada día no cartel a todas e todos os que cepillaron os dentes correctamente. Sempre o farán eles mesmos cun rotulador especial, 

non podendo deixarllo a ninguén ata a súa devolución á encargada de comedor. Tamén levan o control das incidencias anotadas polo profesorado para proceder á retirada de puntos se se dá o 

caso. Os carnés han de estar na estancia do comedor todos os días, podéndose levar ao final de cada mes para ser supervisados polas familias, coa conseguinte devolución. Deben seguir as 

normas expostas para tal fin, no taboleiro. As funcións de” cepillado” e” carné” conlevan suma de puntos para a aula, control que levará a titora.  

 Durante a comida, deben preocuparse de que todos e todas manteñan un ton de voz agradable. Este punto traerá consecuencias negativas para os servidores se non fan o seu labor con 

responsabilidade, pois se hai demasiado ruído, saltará o semáforo e pode restarlles puntos a eles como responsables que son. 

 Os servidores de 6º só deben levantarse para poñer na mesa o 1º prato (se éste non foi posto antes polas cociñeiras) e ao finalizar cada prato, para levalos ás camareiras e poñer as fontes do 

seguinte prato. Despois do postre tamén se levantarán para recoller todo o que quede e subir as sillas. De darse o caso dalgún servidor/a que non remate de comer a tempo para servir ou 

recoller, chegado este momento debe levantarse e axudar igualmente, e cando remate a súa función, pode continuar comendo. Esta actuación será anotada polo mestre/a da mesa no parte de 

incidencias e polo tanto, restaralle puntos. 

 Se algún día non chegan os de 6º para cubrir o servizo de mesas, lavado de dentes e control de carnés, pasan a facer as súas funcións de servidores os de 5º , con prioridade os que coman na 

mesma mesa, se os hai.  



 Hai que servir os dous pratos e a sobremesa a todos os nenos e nenas dentro do horario establecido (quince minutos para o primeiro prato, quince minutos para o segundo prato e dez minutos 

para o postre, aproximadamente). Se a alguén non lle gusta algo, botaráselle menos cantidade. 

 Camiñar con coidado axiliza o traballo e evita as situacións perigosas que se crean por correr. 

 Non se poderá recoller ningún prato que non estea rematado; se se dá o caso, avisar ao mestre colaborador/a. 

 Para recoller os pratos apílanse baleiros, e os restos xúntanse todos nun. 

 Estes restos tíranse na tina, empregando sempre algún cuberto para tal fin, sen tocar nunca a comida coas mans. 

 Os cubertos xúntanse na tina preparada para eles. 

 Ao rematar a comida, tócalles recoller os vasos, os cubertos do postre e os manteis, así como pasar a baeta para limpar as mesas e subir as sillas, labor que lles corresponde aos servidores. 

 Cando cae algo no chan débese recoller no momento usando un pano de mesa de papel se é comida, e a vasoira se son anacos rotos. 

 Consultar co profesorado o que faga falta. 

 

  


