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ESTE PROTOCOLO ENTRA EN VIGOR O DÍA 10 DE SETEMBRO DO 2020 CON MEDIDAS EXCEPCIONAIS POR MOR DA 
COVID-19,  QUEDANDO SUSPENDIDO O ANTERIOR PROTOCOLO E CON EL ASPECTOS QUE CONTEMPLABA COMO O 
LAVADO DE DENTES, O SERVIZO DE MESAS POR PARTE DO ALUMNADO, O RECONTO DO ALUMNADO QUE FALTA E O 
CARNÉ DE BO COMENSAL POR PUNTOS, ENTRE OUTROS. 
DARASE A COÑECER A TODO O PROFESORADO E PERSOAL DO CENTRO PARA QUE POIDA PROCEDER Á  SÚA 
DIFUSIÓN DENTRO DAS TITORÍAS CORRESPONDENTES. ADEMAIS ESTARÁ EXPOSTO NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS 
DO COMEDOR E NA WEB DO CENTRO.



1º O horario de funcionamento comprende desde as 14:30 horas ata as 15:30, tempo que se lle adicará á

comida e á posterior recollida do mesmo.

2º Ademais do espazo habitual adicado a comedor, habilitarase como tal a entrada do centro, só durante o

horario mencionado anteriormente,  para cumprir  coas distancias esixidas entre os grupos e os comensais,

quedando distribuídos así de forma fixa e permanente para todo o curso: 

- Comedor: 6º (mesa 1), 1º e 2º (mesa 2), infantil (mesas 3, 4 e 5)

- Entrada: 5º (mesa 6), 4º (mesa 7), 3º (mesa 8)

3º Para poder comezar con puntualidade e que todo o alumnado estea dentro do comedor ás 14:30, soará un

timbre 10 minutos antes que nos vai recordar todo o proceso que se esixe:

- Colocar a máscara e baixar coa bolsa na que a gardaremos posteriormente.

- Se é preciso, ir ao baño, pois baixo ningún concepto se permite a mobilidade unha vez dentro do comedor.

Serán  os  mestres  ou  as  mestras  colaboradores  os  que  tomen  a  decisión  de  deixar  ir  ou  non  a  un

comensal nun caso de máxima urxencia, indicándolle que só pode facelo no seu baño habitual e tomando

as precaucións establecidas, como uso da máscara, lavado de mans e uso do xel á súa volta. 

- Lavado  de  mans  seguindo  as  normas  xerais  anti-covid  marcadas  polo  centro  e  nos  aseos

correspondentes.

- Volta á aula e baixada aos comedores acompañados sempre polo profesorado que imparta clase nesa

última hora, seguindo as normas de mobilidade polo centro, en fila, sempre coa máscara e gardando as



distancias. Ten que haber quenda de baixada por grupos, algo que as mestras e/ou mestres implicados

acordarán cada día entre eles, no momento da baixada, segundo como vaian estando preparados.

- Botar o xel hidroalcólico ( infantil, 1º, 2º, 5º e 6º usarán o dispensador que hai dentro da estancia do

comedor; 3º, 4º e 5º usarán o dispensador de pedal que hai á entrada do centro), sentarse no lugar

indicado para o grupo estable e esperar ata o comezo do xantar coa máscara posta (lugares que se

asignarán o primeiro día de cole). 

4º  Esperar  a  ser  servidos  polos  mestres  colaboradores,  sen  levantarse  nin  tocar  o  enxoval  dos  outros

comensais en ningún momento. 

5º Retirar a máscara seguindo as normas e gardala na bolsa.

6º Nunca falar alto, pois canto máis berremos, máis lonxe viaxarán as pingas que nos poden contaxiar.

7º Se se quere repetir, indicalo levantando a man e esperar a que o mestre ou mestra poida facelo.

8º Procurar non deixar restos para facilitar a recollida.

9º Ao remate de cada prato, cada comensal colocará o seu ao centro, poñendo a un lado os pratos e a outro os

cubertos (o primeiro prato que vaia ao centro será o destinado aos cubertos) e os demais deben apilalos enriba

dos anteriores para facilitar a súa recollida por parte do persoal de cociña (se levan moitos restos, poñer ao lado

sen apilar).  No caso de ter  restos óseos, haberá un recipiente no medio onde se poderán botar  antes de

apilalos, cada comensal varrerá o seu prato co seu propio cuberto procurando non tocar a nada nese proceso e

listo para apilar.



10º Na espera entre prato e prato e unha vez rematado o xantar, colocar a máscara e esperar á retirada do

enxoval  usado,  excepto  os  vasos,  que  cada  comensal  debe  transportalo  ás  bandexas  do  lavavaixelas  e

colocalos boca abaixo de paso que sae. Esperar a que os mestres retiren os manteis.

11º Cando o profesorado o indique, saír ordenadamente deixando a cadeira subida. 

12º A saída farase mesa a mesa, en fila ordenada e gardando as distancias.

13º Tanto se chove como se non, para este recreo seguiremos as mesmas normas que para os recreos da

mañá.

DURANTE A COMIDA, EMPREGAR BOS HÁBITOS:

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

 Débese facilitar     o     traballo     das   mestras e mestres    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.

 Non     mastigar     coa     boca     aberta.

 Non     falar     coa     boca     chea.

 Probar     de     todo (se non proban un prato, reservarllo ao lado e servir o seguinte e, ao remate, negociar con el

para que coma algo).

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



INDICACIÓNS A SEGUIR POLOS COLABORADORES

1º Hai establecidos dous grupos fixos de catro colaboradores que rotarán nas gardas de comedor seguindo o

calendario exposto na sala de mestres e mestras e no taboleiro do comedor.

2º Cada un debe adxudicarse unha mesa e cada día irá rotando de grupo. 

3º É moi importante a puntualidade na entrada, pois hai alumnado que baixa con profesorado sen dedicación ao

comedor.

4º É función de cada un transportar ata as súas mesas as sopeiras e bandexas e logo servir a cada comensal,

sempre coa máscara posta e despois de botar o xel.

5º Os colaboradores/as manterán en todo momento un  ton de voz agradable e cordial cara ao alumnado,

mesmo en caso de advertencias.

6º Esixiranlles que falen baixo durante a comida e indicarán cando se pode comezar a comer, así como a saída

ordenada do comedor, sempre na súa compaña.

7º Unha vez no exterior do comedor manteranse sempre co seu grupo e controlarán a entrada ao centro ou ás

aulas unha vez que soe o timbre.



INDICACIÓNS A SEGUIR POR TODO O PROFESORADO 

NOTA IMPORTANTE: Pedimos que non se use a cociña como entrada e saída habitual ao centro.

1º Unha vez que o alumnado está na aula á primeira hora da mañá, o profesorado que imparta clase nesa hora

anque non faga uso do comedor, debe  facer un recoñecemento dos que faltan ou non van comer ese día para

informar ao conserxe, encargado de pasar polas aulas a tomar estes datos.

2º  Asemade,  calquera  membro  do  profesorado,  con  independencia  de  se  fan  uso  do  comedor  ou  non,

encargarase  de  que  o  grupo ao  que  lle  imparte  clase  á  hora  inmediatamente  anterior  ao  comedor,  estea

preparado ás 2:30 horas no recinto destinado ao xantar, despois de haber realizado o protocolo que se esixe

nos apartados anteriores, acompañando ao alumnado ata a chegada dos colaboradores do comedor. 

3º Colaborar coa encargada de comedor durante os primeiros días, axudando a  adxudicar os lugares que lles

asignarán  a cada membro do grupo co que lles toque estar, no momento da súa organización.

4º  O profesorado que fai  uso do comedor debe comprometerse a colocar  na mesa da sala de mestres o

necesario para a comida (manteis, pratos...) indo a buscalo á cociña e comedor facendo quendas e sempre

seguindo o protocolo de uso de máscara, lavado, xel...,  así como da súa recollida e entrega á cociña.

5º Para unha mellor previsión é aconsellable que o profesorado que fai uso do comedor, avise con antelación os

días que non vaia quedar a comer.



INDICACIÓNS A SEGUIR POLO CONSERXE

1º Seguir as directrices como colaborador os días que están marcados para tal fin e, polo tanto, ceñirse ás

normas dos colaboradores.

2º Recoller polas aulas á primeira hora da mañá a información do alumnado que falta, deixándoa no taboleiro de

anuncios para a súa constatación.

3º Controlar cada día a falta do xel hixienizante nos dispensadores do comedor e da entrada do centro, co fin de

ser usados polos comensais.

4º  Axudar  nos  labores  de  recollida  adxudicados  ao  persoal  de  cociña,  nos  días  nos  que  non teña  garda

(recollida do enxoval, colocación de camareiras...), facendo uso das normas.

5º Colocación das mesas e cadeiras plegables  usadas cada día para ampliación do comedor, unha vez que o

alumnado sube ás aulas despois dos recreos da mañá e a súa desinfección e rellida despois da comida.

 


