
NOTA INFORMATIVA DIRIXIDA ÁS FAMILIAS DOS USUARIOS E USUARIAS DO COMEDOR 

Estimadas familias: 

O pasado mércores día 23 saíu publicado o PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA 

COVID-19 NOS COMEDORES ESCOLARES que estabamos agardando para establecer o 

funcionamento do comedor do noso Centro. 

O principio fundamental para evitar contaxios nos centros de Infantil e Primaria son os grupos 

estables de convivencia, polo que debemos evitar que tanto durante a comida como durante o 

tempo de xogo anterior e posterior á comida coincidan todos os grupos no mesmo espazo.  

A opción máis segura e a primeira en orde de prioridade que debemos tomar segundo o 

mencionado protocolo é a organización de quendas. 

Sabemos que esta medida preocupa moito ás familias, polo que a partir do 1 de outubro 

adoptaremos os seguintes cambios para evitar que a segunda quenda entre a comer máis alá 

das 14:30 horas: 

 Flexibiliazaranse os últimos 15 minutos da xornada lectiva, de maneira que o servizo 

de comedor comezará ás 13:45 e rematará ás 15:45 horas. 

 O alumnado de Educación Infantil entrará no comedor ás 13:45 horas. 

 O alumnado de 1º e 2º de primaria entrará no comedor ás 13:50 horas. 

 O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º entrará no comedor arredor das 14:30 horas unha vez 

teña rematado o alumnado da primeira quenda e se realice unha limpeza e 

desinfección  do mobiliario. 

 Os grupos de convivencia estable de 3º, 4º, 5º e 6º poderán agardar facendo 

actividades no interior do edificio, pero mentres se manteña o bo tempo é máis seguro 

e recomendable que estean ao aire libre. 

Aínda que somos conscientes dos inconvenientes que supoñen estes cambios pola situación de 

pandemia para algúns alumnos e alumnas, tamén queremos destacar dous aspectos positivos 

que estamos observando nos primeiros días do servizo: 

 Os nenos e nenas comen mellor e máis rápido porque están mellor atendidos. 

 O nivel de ruído no interior do comedor baixou considerablemente, creándose un 

ambiente máis tranquilo e axeitado para disfrutar da comida. 

 

                                                     Cedeira a 28 de setembro de 2020 

 

                                                                   O Equipo Directivo 

 


