
 

PRAZO ENTREGA SOLICITUDES 

As solicitudes débense entregar na ADMINISTRACIÓN dende o 

1 de xullo ata o MÉRCORES 21  de XULLO. 

 

 

Segundo se recolle na NSTRUCIÓN 3/2021, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 1 DE XULLO, SOBRE FUNCIONAMENTO 

DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2021-2022 “de existir 

máis solicitudes que prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar revisará e 

baremará as ditas solicitudes”. 

 

ALUMNADO QUE XA ERA USUARIO DE 

COMEDOR NESTE CURSO 
1. Únicamente cumprimentará a solicitude ( ANTES DO DÍA 21 DE XULLO) e 

entregarase na administración do centro. 

2. No mes de setembro (ANTES DO DÍA 7) xuntará a autodeclaración. 

 

ALUMNADO QUE NON ERA USUARIO DE 

COMEDOR NESTE CURSO 
 

As familias que soliciten comedor (nova incorporación AO COMEDOR ) deberán 

presentar no colexio (ATA O 21  de xullo) toda a documentación pertinente atendendo 

aos seguintes criterios de preferencia: 

 
1. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de 

exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos 

sociais ou municipais correspondentes. 

2. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné 
 

3. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous 

con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, 

acreditada documentalmente de xeito alternativo, mediante a seguinte documentación: informe de 

vida laboral, expedido polo organismo laboral competente, ou certificado da Unidade de persoal á que 

pertenza o empregado público; certificación da empresa, xustificativa da duración de xornada e o 

horario de traballo;certificación xustificativa de alta no IAE, e unha declaración responsable, sobre a 

COMEDOR ESCOLAR 
2021/22 

 



 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE ADMINISTRACIÓN: 

DE 9:00h A 14:00h 

PRAZOS IMPORTANTES 

SOLICITUDE: Ata 21 de xullo 

LISTAS PROVISIONAIS: VENRES  22 de xullo 

PRAZO DE RECLAMACIÓN: Ata venres 29 de xullo 

LISTAS DEFINITIVAS: Primeira semana de setembro 

AUTODECLARACIÓNS ( todo o alumnado) 

As autodeclaracións (onde se especifica o importe que aboará cada 

alumno/a), debe entregarse ata o día 7 de setembro. Imprescindible 

telo entregado para poder acceder ao servizo de comedor escolar. 

UNHA SOLICITUDE POR ALUMNO/A 

vixencia da actividade económica, e o horario que require a actividade, para o caso de traballadores 

por conta propia. 

4. Outro alumnado do centro. Neste suposto inclúense aos escolarizados fóra da área de influencia 

que lles corresponde. 

5. Certificado    do PADRÓN MUNICIPAL no que figuran todos os membros da unidade familiar 

( expedido no ano actual) 

IMPORTANTE PARA O CÁLCULO DA RENTA 

Para o cálculo do importe a pagar en función dos ingresos ( renta), terase en 

conta a declaración ou declaracións correspondente ao 2020. Os cálculos 

poden fecer no seguinte enderezo: 

https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp. ou realizando o 

seguinte cómputo: 

casillas 435+460-595 dividido entre o número de membros da unidade 

familiar. 

No mes de setembro (ANTES DO DÍA 7) xuntará a autodeclaración. 
 

http://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

