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1- Introdución 

O ámbito de aplicación deste protocolo comprende aos usuarios do CEIP de Bormoio-Agualada 

que contén alumnado de Educación Infantil e Educación Primaria.  

Para un correcto funcionamento do servizo faise necesario elaborar un protocolo de uso de 

comedor no que os usurarios/as e as persoas que traballan e/ou colaboran na prestación deste 

servizo, coñezan con precisión cales son as súas obrigas e os seus dereitos en relación co 

mesmo. 

Neste protocolo deben aparecer polo tanto, cales son as función das persoas que participan no 

servizo: persoal de cociña, persoal de atención ao alumnado do comedor, encargado/a de 

comedor, secretario/a do colexio e director/a. Tamén se sinalarán os dereitos  e deberes do 

alumnado que recibe o servizo e das súas familias e como se organiza o comedor. 

 

A lexislación vixente que regula os comedores escolares na Comunidade Autónoma de Galicia 

é a seguinte:  

- Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos 

centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería con 

competencias na materia de educación. 

- Orde 21 de febreiro 2007, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión 

do servicio de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios 

dependentes da Consellería e Ordenación Universitaria. 

- Instrución 2/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, do 6 de Xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares 

de xestión directa no curso escolar 2019/2020.  

 

2- Clasificación do comedor 

A clasificación do comedor do CEIP de Bormoio-Agualada está clasificado como tipo B (92 

comensais) é a modalidade de presentación de servizo é a de Xestión directa da Consellería. 

A esta clasificación correspóndelle “1 oficial 2º de cociña e 1 axudante de cociña”. Tendo en 

conta a Instrución 2/2019 as prazas totais son de 117 con 4 vixiantes totais.  

 

3- Horario do comedor 

O horario do comedor escolar varia dependo do horario xeral do centro. Nos meses de setembro 

e xuño a xornada é continua de 09:45 á 14:45 h; nos meses de outubro a maio o horario é partido 
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de 10:15 á 13:30 e de 15:15 a 17:00 h. Independentemente do horario, so se realiza unha 

quenda de comidas. Polo tanto, o horario do comedor dependerá da xornada, sendo o seguinte:  

 

Horario de xuño e setembro.  

• O comedor funcionará entre as 14:15 e as 16:00 horas. 

• O persoal colaborador (sector familias), comerá todo xunto ás 14:15 horas. 

• O persoal colaborador (sector docente), comerá unha vez rematado de servir todas as 

mesas e unha vez cubertas todas as demandas do alumando. Igualmente, comerá todo 

xunto, con vistas a mostrar exemplo ao alumnado. 

• O profesorado que faga uso do servizo de comedor escolar, comerá ás 15:15 horas. 

 

Horario de outubro a maio:  

• O comedor funcionará entre as 13:00 e as 15:15 horas.   

• O persoal colaborador (sector de familias), comerá todo xunto ás 13:00 horas. 

• O persoal colaborador (sector docente), comerá unha vez rematado de servir todas as 

mesas e unha vez cubertas todas as demandas do alumando. Igualmente, comerá todo 

xunto, con vistas a mostrar exemplo ao alumnado. 

• O profesorado que faga uso do servizo de comedor escolar, comerá ás 14:30 horas. 

 

4- Persoal colaborador de atención e apoio ó alumnado 

O equipo de persoal do comedor escolar está composto polo directo do centro, a encargada do 

comedor, 5 colaboradores e colaboradoras e 2 persoas de persoal de cociña. 

 

Atendendo a lexislación vixente anteriormente mencionada, as funcións do persoal que participa 

no servizo do comedor son as seguintes:  

Son funcións do/a Director/a en referencia ao servizo de comedor: 

• Elaborar co equipo directivo, e de acordo coa comisión do servizo de comedor, o protocolo 

de funcionamento do servizo de comedor escolar, como parte integrante da programación 

xeral anual do centro. 

• Dirixir e coordinar o servizo de comedor escolar e designar o persoal docente e o outro 

persoal que voluntariamente participe nas tarefas de atención ao alumnado. 

• Supervisar o correcto funcionamento do servizo de comedor prestado polo centro. 

• Estudar e elaborar o proxecto de orzamento do servizo de comedor escolar. 

• Autorizar os gastos, e ordenar os pagamentos necesarios para o seu bo funcionamento. 
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• Verificar o cobramento das cantidades correspondentes do servizo de comedor aos 

usuarios/as del. 

• Facer as contratacións de subministracións, se fora o caso, de acordo coa lexislación 

vixente. 

• Coordinar as tarefas do persoal que preste servizos no comedor escolar. 

• Presidir a comisión do servizo de comedor escolar. 

• Velar polo cumprimento das normas sobre sanidade e hixiene, de acordo cos protocolos 

que para o efecto remita a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

• Calquera outra función necesaria para o correcto funcionamento do servizo. 

 

Son funcións da encargada do comedor escolar: 

• Coordinar un plan de actividades que permita o desenvolvemento de aspectos e normas 

relacionadas co hábito de saber comer e de relación social no contorno do servizo de 

comedor escolar. 

• Potenciar o desenvolvemento de actividades de lecer e tempo libre para dinamizar a 

atención e vixilancia do alumnado usuario. 

• Executar as tarefas propias de coordinación e supervisión necesarios para o 

funcionamento do servizo de comedor. 

• Organizar a distribución do alumnado nas mesas, para un correcto funcionamento do  

servizo. 

• Elaborar a actualización periódica do inventario do equipamento do servizo de comedor e 

a súa reposición. 

• Elevar á dirección do centro propostas sobre control e mellora de menús, así como da 

distribución do orzamento e control do gasto, a través da comisión do servizo de comedor 

escolar. 

• Facilitar o impreso de solicitude de admisión no comedor aos interesados/as. 

• Coordinarse co profesorado titor, para levar o control diario de asistencia. 

• Calquera outra función necesaria para o correcto funcionamento do servizo. 

 

Son función do persoal laboral do servicio de comedor:  

• Elaboración de comidas de acordo co menú aprobado polo Consello Escolar.  

• Velar pola calidade e conservación dos alimentos, cumprindo as normas de 

• seguridade e hixiene. 

• Servizo de atención ás mesas dos usuarios. 

• Limpeza das instalacións e equipamentos do servizo de comedor escolar, coidando o 
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• seu uso e conservación.  

• Informar ao encargado do servizo de comedor daquelas outras cuestións que afecten 

• ao funcionamento do servizo. 

• Colaborar no seguimento dos protocolos de seguranza e hixiene e de riscos laborais. 

• Asistir, se é o caso, ás actividades específicas programadas dentro do Plan de 

• formación continuada. 

 

Son funcións do persoal de atención educativa, apoio e vixía do servizo de comedor son as 

que prescribe a normativa e concrétanse nas seguintes: 

• Recollida dos alumnos e alumnas de Educación Infantil. 

• Acompañar aos nenos e nenas ao comedor. 

• Deberán desenvolver aquelas tarefas que lles sexan asignadas diariamente. 

• Dirixirse nun ton axeitado e linguaxe correcta aos alumnos/as comensais, sempre co 

debido respecto e de acordo á capacidade de cada un deles. 

• Deberán desenvolver a súa actividade de acordo ás normas de entrada, durante a comida 

e á saída da mesma, dando conta de todo o que poida acontecer. 

• Deberán velar polo correcto desenvolvemento da actividade, atendendo ás chamadas que 

poidan recibir do alumnado e tratando de axudarlles en todo momento co manexo de 

cubertos, recollida de pratos, etc.… 

• Deberán atender as mesas dende infantil ata primaria e sempre seguindo unha mesma 

orde, de tal xeito que se garanta a atención dunha fila, antes de servir á seguinte. 

• Deberán supervisar o desenvolvemento da comida con especial atención ao 

comportamento dos alumnos/as para cos seus compañeiros e compañeiras, con eles 

mesmos e o encargado do servizo. 

• Deberán comunicar ao encargado do comedor ou ao director calquera anomalía que 

detecten no servizo. 

• Amosar un aspecto pulcro e coidado de xeito que sirva de modelo e reforzo positivo para 

os nenos/as. 

• Deberán coidar a hixiene persoal e ademais empregarán luvas e mandil que serán 

proporcionados polo centro con cargo ao presuposto do propio comedor. 

• Evitarán o trato de favor con nenos/as . Dado que algúns dos colaboradores/as son nais 

de alumnos/as, é conveniente, para evitar unha dependencia e cambio do comportamento  

dos mesmos, que  non mostren unha atención preferente aos seus fillos, especialmente 

na etapa de Educación Infantil, posto que nestas idades, teñen menos autonomía e  a 

conduta de apego aínda está bastante presente. 
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• Vixiar que os alumnos laven os dentes e axudar aos máis pequenos a facelo. 

• Axudar aos nenos e nenas que o precisen nas actividades de alimentación e aseo. 

• Vixiar no tempo da comida e no de despois de xantar no patio ou no espazo indicado. 

• Velar para que o comportamento do alumnado sexa correcto. 

• Colaborar activamente no servizo no momento da comida. 

• Informar á encargada do comedor ou ao director do centro de calquera incidencia 

relacionada co servizo de comedor para poñelo en coñecemento das familias ou tomar as 

medidas oportunas. 

• Cumprir co sinalado nos diferentes apartados deste protocolo. 

 

Os criterios de selección e requisitos para a selección do persoal colaborador do comedor 

teranse en conta os seguintes criterios: 

• Deberán Cumprir a normativa que impón a Consellería de Educación e o presente 

Protocolo de Funcionamento. 

• Poderán ser colaboradores do comedor as nais, os pais ou titores legais do alumnado que 

sexa usuario lexítimo do comedor escolar por estar na área de influenza do centro ou por 

ser escolarizado no noso centro por medio dunha comisión de escolarización 

independentemente da renda ou do tipo de usuario (de gratuidade ou pagador). 

• Deberán presentar a documentación requirida se a dirección do centro así o estima: 

– Documento Nacional de Identidade. 

– Certificado de manipulador de alimentos. 

– Calquera outra documentación que acredite os méritos alegados. 

– Certificado médico de non padecer enfermidades infecto-contaxiosas. 

– Certificación negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais. 

– Certificación acreditativa dunha entidade financeira. 

• Deberán superar unha entrevista inicial persoal na que se recollerá os seus coñecementos 

básicos para o desempeño do posto de colaborador de comedor. 

• Deberán superar un período de proba de 10 días lectivos no que desenvolverán as  

funcións que lle corresponden pola súa actividade como colaborador e amosar as súas 

calidades para desempeñar este posto. 

• No momento en que algún dos colaboradores/as incumpra con calquera das funcións 

especificadas neste protocolo a dirección do centro resérvase o dereito de prescindir dos 

seus servizos. 

• Deberán asinar o ANEXO III no que declaran que fan constar o carácter voluntario e 

altruísta da súa labor, que realiza a título de colaboración social desinteresada, sen ningún 
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tipo de relación contractual ou doutro tipo coa Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e pola cal percibe unha compensación económica polos gastos 

de dedicación e desprazamentos xerados pola súa colaboración. 

 

 

5- Menús 

A encargada de comedor na colaboración co persoal de cociña deseñará os menús 

mensualmente tendo en conta que deberán adaptarse a que os produtos frescos e de tempada, 

as estacións do ano e o orzamento da Consellería de Educación. Para  súa planificación terase 

en conta: a variedade e o equilibrio nutricional, a distribución de cada un dos menús: 1º prato, 2º 

prato, acompañamentos e sobremesas e a variedade nas técnicas de cocción, nas texturas, as 

cores e as presentacións, que poden gardar relación con diferentes celebracións ou temáticas, 

tratadas no centro.  

Os menús programaranse por meses e estarán expostos no taboleiro da porta do comedor, así 

mesmo entregaranse copias ao alumnado do centro coa finalidade que dende as casas as 

familias poidan combinar a  alimentación coa do centro, de maneira que sexa o máis equilibrada 

posible. 

Excepcionalmente e coincidindo con datas sinaladas como puideran ser o Nadal ou o fin de curso 

servirase un menú especial. 

 

5.1 Intolerancias e alerxias alimentarias 

Para a atención do alumnado con algún tipo de alerxia ou intolerancia xustificada polo médico, 

seguirase a normativa vixente: O artigo 17.2 do Decreto 132/2013 do 1 de agosto establece que: 

“O menú será único para todos os usuarios do comedor escolar, excepto nos casos de alumnos 

que padezan calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada mediante certificado 

médico”. 

“O consello escolar de cada centro autorizará a que se sirvan menús adaptados ás súas 

necesidades ou, no seu caso, a que se lles faciliten os medios necesarios para a conservación 

e consumo de menús proporcionados polas familia”. 

Á vista do anterior, unicamente os usuarios alumnos con prescrición médica, teñen garantido un 

menú adaptado polo que o persoal de cociña, só nestes casos, terá a obriga de atendelos. 

Deberá ser comunicado ao centro, calquera cambio en dita intolerancia ou alerxia.  
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5.2 Tratamento da comida sobrante: 

O tratamento da comida que puidera sobrar no servizo de comedor, levarase a cabo  acorde á 

normativa vixente, en colaboración cos servizos socias do concello. 

 

6- Obxectivos  

O servizo de comedor forma parte das actividades de carácter educativo nas que o alumno pode 

participar no centro escolar. Con este punto de partida merece un tratamento idéntico a calquera 

outra actividade que teña lugar no mesmo, sendo obxecto de aplicación expresa nas Normas de 

Organización e Funcionamento do Centro. 

No emprego do servizo de comedor o alumnado mantén os mesmos dereitos e deberes que no 

resto de actividades, se ben, esta por ser un tanto distinta merece unha regulación expresa para 

o seu correcto funcionamento.  

Ao principio do curso escolar tanto as familias como os usuarios do comedor deberán ser 

informados das súas normas de funcionamento básico e, do mesmo xeito, deberán 

comprometerse a seguir as normas establecidas. 

 

6.1 Obxectivos xerais 

• Proporcionar ás familias un servizo complementario e mesmo imprescindible para conciliar 

os horarios dos seus fillos ou fillas co seu horario laboral. 

• Proporcionar ao alumnado unha dieta saudable e equilibrada. 

• Concienciar ás nenas e nenos da importancia da alimentación para o funcionamento do seu 

organismo e, polo tanto, para a súa saúde e a súa vida. 

• Promover nos nenos a nenas a idea de que a comida é tamén un feito social que comporta 

normas de relación cos demais. 

• Asentar actitudes  de igualdade entre nenos e nenas á hora de realizar tarefas relacionadas 

co momento da comida. 

• Promover e asentar a relación, o intercambio e a cooperación cos demais. 

 

6.2 Obxectivos para a hixiene e saúde: 

• Fomentar e desenvolver hábitos persoais de hixiene e boa alimentación como base dunha 

correcta educación para a saúde.  

• Poñer en práctica normas hixiénicas e sanitarias estudadas nas aulas (lavar as mans antes 

de comer; facelo tamén despois, no caso de ser necesario; lavar os dentes despois de comer, 

utilizar o pano de mesa, usar os cubertos e ser coidadoso e ordenado). 
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• Promover o consumo de tódolos alimentos (educar no gusto polos diferentes sabores).  

• Manter posturas correctas na mesa.  

• Desenvolver hábitos sobre o uso axeitado dos utensilios de comida.  

• Adquirir e poñer en práctica hábitos relacionados coas normas de educación básicas na 

mesa.  

• Concienciar ás familias dos beneficios que poden obterse dunha colaboración cos 

responsables do comedor, tanto respecto á saúde como á educación nutricional dos seus 

fillos, así como na adquisición e desenvolvemento de hábitos correctos. 

 

 

6.3 Obxectivos para a convivencia:  

• Adquirir e poñer en práctica hábitos de convivencia e cooperación nas tarefas comúns. 

• Promover a cooperación dos alumnos implicándoos, segundo as súas posibilidades, en 

tarefas de comedor. 

• Fomentar o compañeirismo e as actitudes de respecto e tolerancia cara tódolos membros da 

comunidade escolar. 

• Lograr un comportamento correcto na mesa. 

• Lograr un ambiente agradable evitando o exceso de ruídos. 

• Coidar e respectar os locais, mobiliarios, aparellos e utensilios de uso común. 

• Lograr que as entradas e saídas ao comedor sexan ordenadas. 

• Favorecer a comunicación cos compañeiros en actividades non académicas, fomentando o 

compañeirismo e as actitudes de respecto e tolerancia. 

• Valorar e respectar outro tipo de traballos (persoal colaborador, cociñeiros, etc.) 

  

7- Normas xerais do comedor escolar 

 

– Os alumnos alérxicos ou intolerantes a alimentos, tal y como se especificou anteriormente, 

deberán presentar un informe médico á dirección do seu centro educativo, que o comunicará 

á encargada do comedor escolar. 

– As condutas contrarias ás normas de convivencia do alumnado a cargo, serán amoestadas 

verbalmente polos colaboradores/as do comedor escolar e, en caso necesario, quedarán 

recollidas por escrito no parte de comedor para a posterior comunicación á dirección do centro 

educativo correspondente que aplicará as medidas correctoras oportunas. 

– A información sobre os menús programaranse por meses e estarán expostos no taboleiro da 

porta do comedor, así mesmo entregaranse copias ao alumnado do centro coa finalidade que 
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dende as casas as familias poidan combinar a  alimentación coa do centro, de maneira que 

sexa o máis equilibrada posible. Tamén estará na páxina web do CEIP de Bormoio-Agualada. 

No caso de que se produzan variacións significativas nos mesmos, informarase ás familias a 

través da páxina web. Para calquera dúbida relacionada co comedor as familias deberán 

dirixirse á dirección do centro correspondente. 

– En caso de ACCIDENTE as pautas a seguir son:  

• No caso de ser un accidente leve, atenderase ao alumno/a e darase aviso á persoa 

responsable de comedor do centro correspondente que actuará segundo as NOFC 

establecidas no mesmo. 

• No caso de ser un accidente grave, chamarase ao 112 na maior brevidade e 

seguiranse a súas 9 instrucións. Darase aviso ao responsable de comedor mais 

próximo (responsable de comedor de calquera dos centros ou encargada), que 

adoptará as medidas oportunas.  

 

7.1 Normas específicas do comedor escolar 

 

O alumnado: 

– Disporá dun cepillo, pasta de dentes e toalla pequena que estarán gardados no súa 

correspondente taquilla, facendo uso do mesmo despois de comer e antes de saír ao patio. 

– Ten a obriga de cumprir as normas de convivencia nas que están implícitos os obxectivos de 

hixiene, alimentación e conduta.  

– Seguir as indicacións que en cada momento lles fagan as persoas encargadas da súa 

vixilancia 

– Os alumnos accederán ás instalacións cando a encargada ou colaboradores/as o indiquen 

– A entrada ao comedor dos alumnos farase por grupos, con orde e tranquilidade, sen correr, 

nin berrar, nin empurrar aos compañeiros.  

– Os alumnos sentaranse no lugar que lles sexa asignado e permanecerán nel sen poder 

levantarse salvo co permiso dalgún responsable. Estes lugares poderán cambiarse a criterio 

dos colaboradores/as previa consulta ao director, encargada ou responsable de comedor.  

– Os alumnos estarán informados de quen é o persoal colaborador encargado de atender ás 

súas mesas.  

– Co fin de lograr un ambiente tranquilo e relaxado os alumnos e persoal, dirixiranse aos demais 

nun ton de voz adecuado, evitando falar cos compañeiros doutras mesas. 

– Non poderá acceder ao interior da cociña, polo que deberá solicitar a un adulto o que precise 

en cada momento. 
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– Deberá acceder ao baño antes de sentarse a comer; non estará permitido facelo durante o 

período da comida, excepto causas de forza maior e alumnado de infantil. 

– Durante a comida os alumnos empregarán os utensilios e comerán dun xeito correcto, sen 

xogar entre eles nin facelo coa comida. 

– Os alumnos serán responsables do deterioro por mal uso do material e utensilios do comedor. 

– Os alumnos deberán adaptarse ao menú establecido (salvo no caso do apartado 1 das 

normas xerais).  

– Cada semana, haberá un alumno/a encargado de recoller a mesa. O persoal colaborador 

supervisará que isto se cumpra.  

– Antes de saír, as mesas deben quedar recollidas e sen restos de comida.  

– O encargado ou encargada da primeira mesa da fila número 4 recollerá as caixas de plástico 

tras o seu uso levándoas de novo o carro de hixiene.  

– O encargado ou encargada da mesa do final é o que levará, unha vez que todas as mesas 

os utilizasen os panos a cociña para poder lavalos diariamente. 

– Os venres deixarán as taquillas abertas e levarán as toallas a lavar para casa. O último día 

de servizo do comedor de cada trimestre o alumnado terán que limpar a súa taquilla por 

dentro para deixala lista para o seguinte trimestre.  

– Os alumnos non sairán do comedor ata que o persoal colaborador, encargada ou director llo 

indiquen. 

 

As familias: 

– Revisando os menús mensuais cos seus fillos ou fillas e motivándoos para ter unha actitude 

positiva ante a comida. 

– Reforzando na casa as actitudes que se traballan no comedor en canto a hixiene, 

alimentación e comportamento. 

– Informando de calquera incidencia que poida afectar ao seu fillo ou filla no tempo de comedor. 

– Informando ao profesorado titor de calquera alteración na asistencia ao comedor do seu fillo 

ou filla. 

– Aportando as certificacións médicas, en caso de intolerancias ou alerxias alimentarias. 

– Aportando suxestións para a mellora do servizo. 
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8- Actividades no tempo do comedor 

 

8.1 Antes de xantar: 

– Alumnado de Educación Infantil: Ás 14:40 / 13:20 horas serán acompañados polo persoal 

colaborador para ir ao comedor despois de lavar as mans e ir ao baño.  

– Alumnado de Educación Primaria: Ás 14:45 / 13:30 horas baixarán, irán ao baño en caso 

de necesidade xa que logo non poderán mentres comen,  lavarán as mans e dirixiranse ao 

patio cuberto colocándose en ringleiras por cursos, para posteriormente entrar no comedor 

ordenadamente e en silencio. 

O persoal colaborador estará encargado de acompañar ao alumnado nos desprazamentos e 

dentro do comedor, para atendelo no momento da comida e despois de xantar no tempo de 

lecer. 

 

8.2 Despois de xantar: 

As persoas colaboradoras controlarán a saída do alumnado do comedor asegurándose que laven 

os dentes e a boca. 

Para o tempo libre ata o comezo das clases pola tarde, poden facer uso das seguintes 

dependencias escolares. 

• Cando non chove os nenos/as saíran aos patios correspondentes.  

Aínda que se queren poden xuntarse os patios de infantil e primaria sen necesidade de que 

cada etapa estea no seu patio.  

O alumnado de Educación Primaria fará uso do campo de fútbol, voleibol, baloncesto, patio 

cuberto e da biblioteca. 

• Cando chove: 

Poderase facer uso do ximnasio, da aula de TICs, da Radio Escolar e da Ludoteca. 

Ademais habilitarase un aula na que haberá a posibilidade de xogar a xogos de mesa. Co 

inicio do PAI tratarase de elaborar talleres para que o alumnado que o desexe teña a 

posibilidade de realizar actividade dirixidas. 

A organización irase vendo a medida que transcorre o curso escolar establecida pola 

encargada do comedor.  
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9- Pagamento dos prezos públicos  (punto 6.2.6  Instrución 2/2019): 

9.1 Pagamento dos prezos públicos e das tarifas dos comedores escolares xestionados pola 

consellería competente en materia de educación. 

– Os usuarios deberán facer o pagamento mensual dos prezos públicos entre o día 1 e 20 do 

mes seguinte ao da prestación do servizo,  

– Os usuarios deberán comunicarlle obrigatoriamente ao centro de ensino os días que non van 

a facer uso do comedor escolar antes das 11:00h de cada día, para así non ter que aboalos.  

– Entenderanse notificadas as liquidacións dos prezos públicos coa posta a disposición dos 

obrigados tributarios, nos 5 primeiros días naturais de cada mes, dos impresos de pagamento 

nos que constarán os elementos esenciais das cantidades a aboar. En calquera caso, a 

liquidación dos prezos públicos entenderase efectuada para todos os efectos o día 5 de cada 

mes.  

– En xeral, o pagamento dos prezos públicos poderase efectuar: 

o Nas entidades de deposito autorizadas pola Consellería de Facenda, mediante os 

correspondentes impresos de pagamento; conservando o xustificante do “pagamento 

para o interesado” e presentando nos centros, nos 20 primeiros días de cada mes, os 

xustificantes de “pagamento para a Administración” debidamente validados polas 

entidades de cobro. 

▪ A través do Espazo Abalar.  

▪ A través da oficina virtual tributaria.  

– A falta de aboamento total ou parcial do importe do servizo por parte dos usuarios, será causa 

de perda da praza de comedor por acordo do Consello Escolar do centro correspondente.  

– O incumprimento no pagamento dos prezos públicos de cada mes impedirán a utilización ao 

mes seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos 

pagamentos, para o cal contarase cun prazo máximo de 2 meses. 

9.2 Concepto de unidade familiar e renda familiar anual neta per cápita (art. 16) 

1. Para os efectos deste decreto o concepto de unidade familiar é o definido na normativa do 

imposto da renda das persoas físicas. 

2. Para os efectos do acceso á gratuidade e ás bonificacións do comedor escolar, así como para 

a fixación das cantidades que se deben aboar en concepto de prezos públicos e das tarifas do 

comedor escolar, a renda familiar anual neta per cápita obterase por agregación das rendas, 

correspondentes ao exercicio fiscal anterior ao ano natural en que dea comezo o curso escolar, 

de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas do xeito seguinte: 
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Primeiro. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, excluíndose os saldos 

netos negativos de ganancias e perdas patrimoniais correspondentes aos exercicios anteriores. 

Segundo. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación. 

Terceiro. Para a determinación da renda dos membros computables que obteñan ingresos 

propios e non tivesen obriga de presentar declaración do imposto sobre a renda das persoas 

físicas, seguirase o procedemento descrito no punto primeiro anterior e do resultado obtido 

restaranse os pagamentos á conta efectuados. 

Cuarto. Finalmente, o importe obtido dividirase entre o número de membros que compoñen a 

unidade familiar. 

 

10-  Plan anual do comedor para o curso 2019/2020  

ALUMNADO:  

– Infantil: 16 alumnos/as comensais, 16 alumnos/as en total. 

– Primaria: 60 alumnos/as comensais, 61 alumnos en total. 

CURSO Gratuidade total Sen gratuidade Totais 

Ed. Infantil 

4º Ed. Infantil 6 0 6 

5º Ed. Infantil 4 0 4 

6º Ed. Infantil 6 1 7 

Ed. Primaria 

1º Ed. Primaria 0 3 3 

2º Ed. Primaria 8 2 10 

3º Ed. Primaria 9 3 12 

4º Ed. Primaria 13 2 15 

5º Ed. Primaria 11 2 13 

6º Ed. Primaria 7 0 7 

TOTAL 67 12 76 
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ORGANIZACIÓN DO SERVIZO 

O Comedor Escolar funcionará desde o día 12 de setembro de 2019 ata o 20 de xuño de 2020 

segundo o Calendario Escolar para o curso 2019-2020 e coas excepcións dos días non lectivos. 

Solicitouse a colaboración do profesorado para cubrir a baixa das nais e dos mestres que están 

de garda cada día e para tal efecto chamarase por orde alfabético aos docentes colaboradores 

atendendo ao horario de presenza no mesmo no caso dos docentes que comparten centro. 

 

DISTRIBUCIÓN EN ZONAS 

O comedor está distribuído en 13 mesas con capacidade para 6 nenos e nenas cada unha. 

Mentres que o alumnado de Educación Infantil estará todo na mesma zona, os alumnos/as de 

Educación Primaria mesturaranse por idades destacando a figura da/do encargada/do de mesa 

que corresponde a un neno ou nena de 6º ou 5º de Ed.Primaria (alterno semanalmente).  

Con esta distribución ademais de favorecer a interrelación entre os nenos e nenas de diferentes 

idades preténdese fomentar o sentido da responsabilidade por parte dos nenos e nenas maiores.  

A distribución dos encargados e encargadas de mesa non será fixa, senón que será rotativa o 

primeiro día de cada mes. 

A función dos responsables de mesa é a de comunicar ao persoal de garda sobre calquera 

necesidade así como de procurar que o resto de alumnado respecte as normas. En ningún caso 

terán a capacidade de sancionar ao resto do alumnado. 

A colocación do alumnado será en lugares fixos que variarán en función do seu comportamento 

ou das necesidades de espazo. Estes cambios serán realizados polo encargado do servizo. 

 
HORARIO XERAL MESTRES COLABORADORES  
 

Semana 
do mes 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º semana 
Sandra 

Jose 
Laura 

Sandra 
Mari 

Noelia 
Azahara 

Familias 
Mari 

Noelia 
Azahara 

Sandra 
Jose 
Laura 

2º semana 
Sandra 

Jose 
Noelia 

Mari 
Laura 

Azahara 
Familias 

Mari 
Noelia 

Azahara 

Sandra 
Jose 
Laura 

3º semana 
Sandra 

Jose 
Noelia 

Jose 
Laura 

Azahara 
Familias 

Mari 
Noelia 

Azahara 

Sandra 
Jose 
Laura 

4º semana 
Sandra 

Jose 
Mari 

Laura 
Noelia 

Familias 
Mari 

Noelia 
Azahara 

Sandra 
Jose 
Laura 

5º semana 
Sandra 

Jose 

Sandra  
Mari 

Laura 
Noelia 

Familias 
Mari 

Noelia 
Azahara 

Sandra 
Jose 
Laura 
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POSTOS DE GARDA 

Hai catro postos de garda estando diferenciados 2 para Educación Primaria e 1 para Educación 

Infantil e 1 para dar apoio. 

 

ANTES DE XANTAR 

O primeiro posto: PRIMARIA 2, a persoa deste posto sairá o patio cuberto para recibir ós 

nenas/os e manter unha orde mentres o resto vai o baño. 

O segundo posto: PRIMARIA 1, debe estar situado entre ás dúas portas dos baños que hai 

na planta baixa. Debe recordar o alumnado que ten que ir ao baño antes de entrar no comedor 

e vixiar que laven as mans con xabón e auga. 

O posto de EDUCACIÓN INFANTIL recollerá o alumnado na porta da súa aula ás 14:40 /13:20 

que xa terán as mans limpas. No caso dos docentes colaboradores irán directamente ao 

comedor ao rematar as clases xa que a mestra estará con eles ata que soe o timbre.  

O posto de APOIO estará fora no patio cuberto co colaborador do primeiro posto.  

 

DURANTE O TURNO DE COMIDAS 

O posto de EDUCACIÓN INFANTIL terá que servir soamente ao alumnado de esta etapa. As 

consignas a seguir son as seguintes: 

– O alumnado sen axuda colocará a pano no pescozo e os cubertos correspondentes ao 

carón do seu prato. 

– O pan será ofrecido ao alumnado unha vez que o primeiro prato estea servido. 

Máximo 2 cachos de pan por neno ou nena.  

– Se lles preguntará se queren moito ou pouco e eles e elas ben saben que teñen que 

probar de todo (sempre un pouquiño de todo). 

– Unha vez que rematen o prato xuntarán os pratos na mesa para que o colaborador ou 

colaboradora os recolla. 

– Se a sobremesa é optativa se lles preguntará tamén.  

– Ao rematar de comer un neno ou nena da mesa botará o liquido de limpeza de mesas 

e o outro limpará co pano (eles e elas poranse de acordo de quen fai cada cousa) 

– Deben subir cada un a súa cadeira a mesa. 

– Ao rematar irán coller cada un o seu vaso e cepillo de dentes nas súas taquillas. Sentarán 

no baño e de 3 en 3 irán a lavar os dentes. A pasta de dentes a terá o encargado ou 
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encargada do día anterior. O colaborador ou colaboradora poralles pasta no cepillo os 

de 3 anos ao resto tratarase que o fagan eles ou elas sos baixo a visión do colaborador 

ou colaboradora.  

– Unha vez que rematan, se alguén o precisa irá o aseo e terán que deixar o baño limpo 

(hai un pano no baño para limpar a repisa dos lavabos). Os vasos e os cepillos volven as 

taquillas. 

– RECORDADELLES que NON poden meter o cepillo na boca nin antes nin despois de 

lavar os dentes. 

 

Os postos de EDUCACIÓN PRIMARIA 

Hai 3 filas de mesas comezando pola esquerda, fila 1, fila 2 e fila 3. Estas tres filas servíranas os 

postos de Educación Primaria e de Apoio. Cada colaborador/ a ocuparase da súa fila de 

mesas sen interferir nas demais sen previa comunicación coa encargada de dita fila. 

TRATARASE de que as familias colaboradoras NON estean na mesma fila que os seus fillos 

ou fillas. As consignas a seguir son as seguintes: 

– As cantidades mínimas e máximas irán marcadas por cociña antes de comezar o servizo 

no encerado do comedor. SEMPRE se lles servirá BEN POUQUIÑO se non lles gusta 

para comezar de tal forma que non se desperdicie moita cantidade de comida.  

– A cada nena/o correspóndelle 2 anacos de pan como máximo. Darase o primeiro anaco 

de pan unha vez que se sirva o primeiro prato. Non se ofrecerá el pan se os nenos ou 

nenas non o solicitan. Tras finalizar o segundo prato xa non se dará mais pan a 

ninguén.  

– As/os encargadas/os das mesas iranse alternando unha semana as/os alumnas/os  de 6º 

de Ed. primaria e a seguinte as/os de 5º. Cada encargado ou encargada de mesa 

recollerá os pratos dos compañeiros e compañeiras e levarano ata a cociña. Temos 

que recordarlles que a comida sobrante debe ir toda no primeiro prato.  

– Tratarase de que o alumando vai adquirindo responsabilidades e autonomía polo que 

deben comezar a pelar e cortar eles e elas sos.  

– Unha vez rematada a comida cada encargado collera as caixas de plástico para recoller 

as mesas e o encargado de limpeza limpará ás mesas. Deben mirar se queda algo ou 

non no chan e recollelo.  

LUNS            1º MARTES          2º MÉRCORES    3º XOVES          4º VENRES       5º 

 

– O profesorado colaborador comerá entre o segundo prato e a sobremesa do alumnado 

ou trala sobremesa. Intentarase comer, na medida do posible, sen facer moitas demoras 
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para que o alumnado estea atendido. Se coincidise que só houbese docentes colaborando 

terán que cambiarse, uns entre o segundo e a sobremesa e outros trala sobremesa.  

– Unha vez que o alumnado remate e comece a recoller as mesas o posto de PRIMARIA 

dous entrará na cociña para ir limpando os pratos e colocándoos na pila. Así como 

sacudindo os manteis e recollendo en xeral un pouco. O posto 1 de PRIMARIA estará fora 

tamén baleirando as caixas para facilitar o traballo ao posto 2 de PRIMARIA.  

– O APOIO poderá ir ver como vai o alumnado de infantil e se o requiren axudarlles 

ata que vaian lavar os dentes o alumnado de Ed. Primaria. 

 

DESPOIS DE XANTAR  

– A saída para lavar os dentes e ir o baño farase pola orde na que se poña no encerado do 

comedor. 

LUNS   1º e 2º MARTES 3ª e 4º MÉRCORES 5º e 6º XOVES 6º e 1º VENRES 2º e 3º ... 

 

– O posto 1 de PRIMARIA rematará de recoller todo na cociña mentres o alumnado vai 

saíndo a lavar os dentes. Unha vez que remate e o primeiro/a en saír ao patio. 

– O posto de APOIO estará controlando as taquillas e o corredor. 

– O posto 2 de PRIMARIA estará na porta do baño comprobando que o alumnado lava os 

dentes e deixa todo recollido e limpo. 

Cando todo o alumnado remate se saíra ao patio para vixiar e dinamizar ao alumando.  

Recordar que non se pode subir as aulas tras a comida.  

Chamarase para formar filas no patio cuberto ás 15:50 en setembro e xuño e ás 15:10 o resto 

do curso. Deben estar en silencio para escoitar a música de entrada e subir relaxadamente ás 

aulas.  
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