
 

CEIP Carlos Casares 
Rúa Marcelo Macías, 59 

32630 Xinzo de Limia (Ourense) 
Telf.: 988 788 455 / 456 

ceip.carlos.casares@edu.xunta.gal 
 

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR 

Dona/D. ___________________________________________ con DNI/NIE/Pasaporte_____________________,  
nai/pai/ representante legal do/s alumno/a/s: 

_____________________________________________ Curso: ________________ 

_____________________________________________Curso: ________________ 

_____________________________________________Curso: ________________ 

solicita COMEDOR ESCOLAR atendendo ao seguinte (Marcar X nas opcións que se cumpran): 

☐ Foi usuario do servizo de comedor o curso escolar anterior 

☐ É usuario do Transporte Escolar 

☐ Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, 
acreditado con informe de servizos sociais do concello que corresponda. 

☐ Alumnado membro de familias numerosas 

☐ Alumnado, fillos/as de nais, pais traballadoras/es con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co 
horario de saída do seu/súa fillo/a ao mediodía. 

☐ Novo usuario sen ningunha das características anteriores. 
 
Informo da nosa renda familiar sumando e restando as seguintes casiñas de todas as declaracións da renda da unidade 
familiar (individuais ou conxuntas) da RENDA 2021. No caso de non facer declaración de IRPF, poden obter os seus 
datos fiscais nun certificado de ingresos de 2021. 

RENDA FAMILIAR: 
Casiñas 435+460-595 

Nº MEMBROS UNIDADE FAMILIAR 
DIVIDIR A RENDA FAMILIAR ENTRE 

O NÚMERO DE MEMBROS DA 
UNIDADE FAMILIAR 

   

 

Apórtase a seguinte documentación: 

☐ Certificado outorgados polas empresas dos proxenitores para acreditar a incompatibilidade demostrada dos seus 
horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía. 

☐ Fotocopia do carné de familia numerosa 

☐ Outros _______________________________________________________________________________________ 
 

No caso de ser admitia/o; presenta algunha intolerancia a algún tipo de alimento? ☐ SI     ☐ NON  

Cal? ___________________________________ (obrigatorio presentar certificado e/ou informe médico). 

 

Xinzo de Limia, ________ de _________ de 20____ 

Asdo. 

Nai/pai/representante legal 
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FOLLA DE INSTRUCIÓNS DA SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR 

CURSO 2022/23 

- O prazo rematará o vindeiro 22 de xullo. 

- Deben de presentar a instancia TODO O ALUMNADO INTERESADO, independentemente da súa situación actual 

(incluído o alumnado usuario de transporte). 

- As instancias presentaranse na Administración do Centro, acompañadas por toda a documentación requirida 

en horario de 10h a 13h 

- Este primeiro requisito servirá para confeccionar a lista de usuarios de comedor, que fará pública o Consello 

Escolar na primeira semana de setembro, unha vez estudadas todas as peticións e baremadas segundo fixa a 

Instrución1/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Culltura, Educación, Formación Profesional e 

Universidades sobre comedores escolares. 

- Unha vez publicada a listaxe, haberá 7 días naturais para presentar alegacións e reclamacións. Despois de 

estudalas e ter en conta aquelas que sexa necesario, publicarase a lista definitiva. 

- A partir do día 20 de setembro, e tal como fixa a antedita instrución, faremos chegar ás familias dos comensais 

admitidos o modelo de autodeclaración de prezos públicos, que haberá que devolver ao centro correctamente 

cuberto antes do día 28 do mesmo mes. Neste modelo fíxanse as seguintes condicións de pago:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- No mesmo prazo permanecerá aberto a solicitude de membros da Comunidade Educativa para actuar como 
colaboradores/as voluntarios/as nas tarefas de atención e apoio ao alumnado do comedor escolar. Unha vez 
rematado este prazo, será a dirección do centro, tras informe do Consello Escolar, quen determine as persoas 
que colaborarán voluntariamente neste servizo. 

 

 

O CEIP CARLOS CASARES TEN ASIGNADAS PARA O CURSO 2022/23 UN TOTAL DE 273 PRAZAS (onde se inclúe o 

alumnado, persoal de cociña, encargado, responsable, colaboradores/as) 
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SOLICITUDE COLABORADOR/A COMEDOR ESCOLAR 

 

Dona/Don _________________________________________________, con DNI/NIE:__________________________ 

Como nai/pai/representante legal do/a alumno/a: ______________________________________________________ 

Alumno/a ou ex-alumno/a deste centro, DESEXO INSCRIBIRME NAS LISTAS DE COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS nas 

tarefas de apoio ao alumnado do comedor escolar. 

Datos necesarios: 

- Correo electrónico: ________________________________ 
 

- IBAN onde figure o/a solicitante: ______________________________________________________________ 
 
 

☐ Colaborei no curso anterior durante máis de 36 días. 

☐ Colaborei no curso anterior durante menos de 36 días. 

 

RENDA 2021 

RENDA FAMILIAR: 
Casiñas 435+460-595 

Nº MEMBROS UNIDADE FAMILIAR 
DIVIDIR A RENDA FAMILIAR ENTRE 

O NÚMERO DE MEMBROS DA 
UNIDADE FAMILIAR 

   

 

 

Xinzo de Limia, _______ de ____________ de 20____ 

 

Asdo. 

 

 

Colaborador/a 
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