
 
 

PROTOCOLO COMEDOR ESCOLAR E 
AULA DE MADRUGADORES  

C.E.IP FELIPE DE CASTRO 
XESTIÓN: ANPA AVILÉS DE TARAMANCOS. 

 
 

 
RECOLLIDA NAS AULAS E CHEGADA AO COMEDOR/AULA DE MADRUGADORES. 

 O monitorado deberá ventilar o comedor unha vez chegue ao recinto escolar. 
 A recollida nas aulas será unha tarefa do monitorado. Cada monitor recollerá 

aos seus alumnos referencia ( serán aqueles aos que sirva, atenda e preste 
coidado e custodia de xeito habitual)  

 A entrada ao comedor será por orde, de un en un, mantendo a distancia de 1,5 
metros na fila. O monitorado deberán garantir que se realiza deste xeito. 

 No momento da entrada deberán desinfectar as mans, preferiblemente con 
auga e xabón, o lavado será cando menos de 40 segundos, creando unha 
dinámica de aprendizaxe. O secado será con pano desbotable. 

 As mochilas ou outros elementos deberán permanecer colgados nas cadeiras. 
 Os usuarios ocuparán sempre a mesma cadeira e mesa.  
 Con carácter  xeral, estarán colocados a 1,5 metros de distancia entre eles, coa 

distribución que se plantexa no ANEXO I. 
 Unha vez dentro do comedor escolar, o alumnado permanecerá agardando, 

sendo o monitorado o encargado de servir as mesas 
 Horarios recollida aula de madrugadores. 
 Horario recollida comedor nas aulas. 

Horas de recollidas no comedor 
 INFANTIL: 13:50 2 monitores. 
 1º e 2º PRIMARIA: 13:53 . 1 monitor  
 3º e 4º PRIMARIA 13:55 
 5º e 6º PRIMARIA: 13:57 

Quendas de entrada a aula de madrugadores. 
 7:30 



 7:45 
 8:00 

 
SERVIZO DE COMEDOR. 

 O monitorado debe levar as mans antes e despois de tocar calquera útil de 
cociña ou realizar unha asistencia a un neno ou nena 

 Será o mesmo monitor ou monitora o que sirva a comida de todos os nenos e 
nenas, é decir, só un monitor pode utilizar os útiles de cociña. 

 Para servir o xantar ou asistir ao alumnado, cada grupo terá o monitor ou 
monitora de referencia, que será a mesma durante todo o curso. Esta monitora 
ou monitor de referencia será a encargada de recoller aos nenos, entregalos, 
axudalos ou acompañalos ao longo de todo o servizo. 

 Se a persoa usuaria vai ao aseo, esbirra, sone o nariz, comparte un obxeto ou se 
produce outra circunstancia similar deberá lavar as mans. 

 Unha vez rematado o xantar será o alumnado quén deposite os útiles nunha 
caixa de gardado, se precisan axuda, será o mesmo monitor ou monitora de 
referencia  a que recolla os útiles.  

 O deposito de útiles por parte do alumnado será previa autorización do 
monitorado, evitando a mobilidade descontrolada dentro do  comedor. 

O ESPAZO. 
 
 No comedor só estará o mobiliario imprescindible para desenvolver a 

actividade. 
 Fixarase un espazo que se denominará ZONA DE RESIDUOS, que estará ben 

identificada, nela depositarán os panos, restos de comida e os útiles. 
 O espazo utilizado para servir a comida será na encimeira que hai no comedor, 

mirando cara a saída. 
INDICACIÓNS DE LIMPEZA XERAIS. 

 As cadeiras e mesas estarán desinfectadas previamente, será unha tarefa do 
servizo de limpeza do centro. Logo do seu uso tamén se desinfectará. 

 Os baños do comedor serán desinfectados antes do servizo, durante o servizo e 
ao finalizar o servizo. 

 Se houbese dúas quendas desinfectarase entre un grupo e outro. 
A SAÍDA 

 A saída será controlada, preferentemente en dúas ou tres quendas, o 
monitorado entregará a cada usuario de un en un, unha nunha fila mantendo 
unha distancia de 1,5 metros.  

 As familias deberán permanecer fóra do recinto escolar.  
NO CASO DE GROMOS.  

 No caso de sospeitas de que un usuario presente síntomas de infección por 
COVID-19: Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha 
máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao 
seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A 
persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención 
Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e 
seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou 
dificultade respiratoria chamarase ao 061.  



 O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por 
máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 
súa situación médica sexa valoradapor un profesional sanitario. De confirmarse 
o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo Covid-
escola do centro de saúde de referencia. 

ENTREGA COMEDOR: 
A entrega será no seguinte horario de quendas, en caso de especial circunstancia as familias 

poderán chamara ao teléfono para que o monitorado faga a entrega. 
 QUENDA 0.  15:30H 
 QUENDA 1. 15:40 
 QUENDA 2. 15:50H 
 QUEDA 3. 16:00H 

 
SINALIZACIÓN 

 No comedor haberá sinalización sobre o uso da máscara, limpeza de mans e 
distancia de seguridade. Será opcional que cada mesa leve o nome do alumno 
ou alumna que a utilice frecuentemente. 
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