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            SOLICITUDE  DE COMEDOR ESCOLAR.  CURSO 2020-2021. 

 
 

 
Alumna/ alumno:__________________________________________________________________ 

 
Curso:______________________ 

 

 
                             
                Utiliza o transporte escolar:________      (Indicar a parada: _____________________) 
 

 
 

Vai facer uso do servizo de comedor?  SI       Non    

 
 

                                                                          
 L                  M                  Mé                 X                    V 
 

 
Precisa menú especial: _________ 
 
Especificalo, se é o caso:  
 

_____________________________ 
 

 

Como nai/pai comprométome a cumprir as condicións de uso deste servizo, que figuran no Protocolo de 
Funcionamento do Comedor Escolar no marco do Proxecto Educativo de Centro. 

 

A Dirección                                                                    En Nigrán,  xuño 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

             Sinatura nai/pai 
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO. COMEDOR ESCOLAR. 
(Por favor, conservade esta folla para ter presentes en todo momento os compromisos que asumides como familias usuarias) 

 

Tal e como figura no Protocolo de Funcionamento do Comedor Escolar aprobado polo Consello Escolar 
o día 30 de outubro de 2007, e coas correspondentes actualizacións recollidas no Proxecto Educativo de 

Centro, as familias usuarias asumen os seguintes compromisos: 

 
 Cubrir a solicitude, no prazo que se estableza, aportando a documentación que se requira e 
asumindo e facendo un uso responsable deste servizo.  
 Respectar o horario de recollida do alumnado: non antes das 15:15 h. En setembro e 
xuño, ao non haber actividades extraescolares nin biblioteca,  antes das 16:00 h. 

 Anular os menús coa maior antelación posible e sempre xustificando a ausencia. A 
anulación no propio día debe realizarse antes das 9:45h. Os usuarios/as do servizo de 
comedor que en tres ocasións non comuniquen a súa ausencia poderán ser 
suspendidos/as pola Dirección do dereito ao uso do servizo durante 10 días. 
(Decreto.132/2013). 
Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que durante o prazo dun mes de xeito 
continuado non fagan uso do citado servizo coa frecuencia solicitada, causarán 
automaticamente baixa no servizo, agás causas debidamente xustificadas polos 
usuarios/as ante a dirección. (Decreto.132/2013). (Debemos ter en conta que pode haber alumnado 

que quede fóra, por non existir prazas para todo/as, non é xusto que outro alumnado que si consigue 
praza anule os menús cunha frecuencia inxustificada). 
 

 Cando se anule o menú pero se asista ao cole, ademais da correspondente anulación cómpre avisar 
tamén á súa titora, mediante nota ou de palabra, sobre todo no caso do alumnado máis pequeno. 

 Cando durante a mañá algún neno ou nena se ve obrigado a marchar por unha causa xustificada, hai 
que avisar en dirección para que se lle retire o servizo da mesa. 

 O alumnado con dereito a transporte debe comunicar se utiliza o servizo ao mediodía ou non. De 
haber cambios, deben notificarse en dirección. 
 

 Para que o comedor funcione, é imprescindible que o alumnado teña a autonomía suficiente, sendo 
quen de comer sen axuda, así como coñecer e respectar as normas de corrección na mesa. É tamén 
fundamental que coman de todo. 
 

 Asumir as sancións en caso de mal comportamento reiterado do alumnado. (Pódese suspender o 
dereito a asistir o comedor de forma temporal ou, mesmo, definitivamente). 
 

Coa vosa colaboración, conseguiremos que todo funcione dun xeito óptimo.  
Grazas. 
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INFORMACIÓNS ÁS FAMILIAS 
Prezadas familias: 
Unha vez recibida a instrución 3/2020 que regula o funcionamento dos comedores escolares debemos 
comunicarlles que está aberto o prazo de solicitude de comedor para o vindeiro curso 2020-2021. 
 
As familias interesadas nas prazas de comedor, deben prestar atención aos documentos que acompañan 
esta circular. 
 

- NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE COMEDOR e SOLICITUDE DE COMEDOR Imprescindible a súa 
lectura, aprobación e compromiso para realizar a solicitude. 
 

- Anexo II MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS. (Un por familia). Impreso 
necesario para a confirmación da praza de comedor tras a solicitude. Para cumprimentar este 
documento é preciso ter presentada a declaración da Renda do 2019 ou, de non ter obriga  de 
presentación, deberán consignar os datos do borrador do IRPF ou no seu caso os datos que 
figuren no certificado de imputación de rendas. 
 
Aos efectos de facilitar ás familias o cálculo do importe das tarifas polo uso do servizo de 
comedor escolar, incorpórase  unha calculadora a través da páxina web da consellería: 
https://www.ed.xunta.es/comedores/calculadora.jsp. 
 
Sempre que se autorice expresamente a comprobación telemática dos datos manifestados, 
non se necesita presentar ningunha outra documentación agás o documento debidamente 
cumprimentado e asinado.  
No caso de non autorizar á Administración Educativa a comprobación telemática dos datos 
sinalados na autodeclaración, os solicitantes deberán acreditalos ante o Consello Escolar. 
 
Segundo establece o artigo 11 do Decreto 132/2013 non terán que facer autodeclaración as 
unidades familiares e serán usuarios/as gratuítos independentemente da renda familiar: 
 

 O alumnado que se atope en situación socioeconómica de exclusión social, certificada polos 
servizos sociais autonómicos ou municipais. 

 O alumnado que se atope en situación de acollemento residencial ou familiar. 
 O alumnado cun grado de discapacidade declarado igual o superior ao 33%. 
 O alumnado pertencente a unidades familiares vítimas de terrorismo ou violencia de xénero 

acreditada documentalmente. 
 

O prazo de presentación do Anexo II é o 1 de setembro, non obstante, desde a dirección do centro 

pregámoslle presenten o impreso na secretaría do centro do 1 ao 5 de xullo, co fin de coñecer as 

prazas dispoñibles de comedor e os usuarios e usuarias pudendo, deste xeito, organizar adecuadamente 
o acollemento do alumnado de comedor  e o comezo do curso. 
Atentamente, a Dirección.  

 


