
 
 

 
     

CIRCULAR INFORMATIVA DO FUNCIONAMENTO DO COMEDOR PARA

Seguindo o disposto na instrución 2/2018
O.U, publicada o 4 de xuño , informamos que se abre o prazo para solicitar prazas de comedor para o 
próximo curso escolar 2018-2019. 
 
Teñen que solicitar todos os interesados
Terá dereito ao servizo todo o alumnado do centro que pertenza á área de influencia do mesmo ou, en todo 
caso, se é de fóra da área de influencia, todo aquel a
 

� Documentación : 
 
        1.  Impreso de solicitude

  2. Certificado do Padrón municipal
      que convivan nel. A data de alta no domicilio debe ter unha 
      Non terán que traelo
      comeza en 4º de Ed. Infantil (tres anos).
  3.  Autodeclaración, Anexo II

 
 

� Excluídos de presentar a autodeclaración
 

• Familias en situación de 

• Alumnos/as en acollemento

• Alumnos/as con discapacidade igual ou superior ao 33%

• Alumnos/as pertencentes a familias vítimas de terrorismo ou violencia de xénero
 

 
� Selección de usuarios: 

  Para a selección de usuarios establécese a orde 
 

 
  1.  Alumnado usuario no curso anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo 
       cal fose admitido 
  2.  Alumnado en situación de exclusión social ou con discapacidade igual ou superior ao 33%
  3.  Familia numerosa 
  4. Alumnado fillo/a de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores, 
       ambos os dous con incompatibilidade laboral.
  5.  Alumnado escolarizado fóra da área de influencia
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CIRCULAR INFORMATIVA DO FUNCIONAMENTO DO COMEDOR PARA
O CURSO 2018-2019. 

 
Seguindo o disposto na instrución 2/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e 

publicada o 4 de xuño , informamos que se abre o prazo para solicitar prazas de comedor para o 

solicitar todos os interesados, incluídos os que xa son usuarios do comedor no presente curso
servizo todo o alumnado do centro que pertenza á área de influencia do mesmo ou, en todo 

caso, se é de fóra da área de influencia, todo aquel alumnado que leve escolarizado máis dun ano no colexio

Impreso de solicitude. Pódense recoller no centro. 
Certificado do Padrón municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar 
que convivan nel. A data de alta no domicilio debe ter unha antigüidade mínima dun ano
Non terán que traelo os usuarios con praza no curso 2017/2018 nin o alumnado que 
comeza en 4º de Ed. Infantil (tres anos). 
Autodeclaración, Anexo II. (A recoller no centro coa solicitude) 

Excluídos de presentar a autodeclaración: 

 exclusión social 

Alumnos/as en acollemento 

Alumnos/as con discapacidade igual ou superior ao 33% 

Alumnos/as pertencentes a familias vítimas de terrorismo ou violencia de xénero

Para a selección de usuarios establécese a orde seguinte de preferencia: 

no curso anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo 

en situación de exclusión social ou con discapacidade igual ou superior ao 33%

Alumnado fillo/a de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores, 
ambos os dous con incompatibilidade laboral. 
Alumnado escolarizado fóra da área de influencia 
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CIRCULAR INFORMATIVA DO FUNCIONAMENTO DO COMEDOR PARA 

a Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e 
publicada o 4 de xuño , informamos que se abre o prazo para solicitar prazas de comedor para o 

, incluídos os que xa son usuarios do comedor no presente curso. 
servizo todo o alumnado do centro que pertenza á área de influencia do mesmo ou, en todo 

lumnado que leve escolarizado máis dun ano no colexio. 

no que figuren todos os membros da unidade familiar 
antigüidade mínima dun ano. 

os usuarios con praza no curso 2017/2018 nin o alumnado que        

Alumnos/as pertencentes a familias vítimas de terrorismo ou violencia de xénero 

 

no curso anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo 

en situación de exclusión social ou con discapacidade igual ou superior ao 33% 

Alumnado fillo/a de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores, 



 
 

 
     
 

� Acreditacións: todas as circunstancias 
necesario traer copia e orixinal)
 

 a) Exclusión social e discapacidade
 Sociais ou municipais correspondente
 
 b) Alumnado en acollemento: fotocopia da resolución ditada pola correspondente Xefatura 
 Territorial da Consellería de Traballo e Benestar expedida para o efecto.
 
 c) Familia numerosa: Titulo ou carné expedido para o mesmo.
 
 d) Incompatibilidade polo horario laboral
 respectivas/os  empregadoras/es, xunto cunha copia dos contratos de 
 conta allea); polas altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal da Adm
 modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime 
 correspondente, de habelas (autónomos);
 correspondentes (funcionarios). 
 
 

� Número de prazas concedidas: 163
 

� Prazos: 
 Entrega de solicitudes:  dende o 11 de xuño ata o 22 de xuño, ambos os dous 
 Publicación listaxe provisional admitidos: 
 Reclamacións: dende o 4 de xullo ao 10 de xullo, ambos os dous inclusive.
 Publicación listaxe definitiva: 13 de xullo

 
 

� Importante: Causa de baixa no servizo
 Pódese causar baixa por: 
 

• Non estar ao corrente dos pagos
os pagos pendentes. Órgano competente: Consello 

• Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada agás causas debidamente 
xustificadas ante a Dirección. Baixa automática.

• Usuarios que en tres ocasións non comuniquen a súa ausencia
Dirección do dereito ao uso do servizo durante 10 días.
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todas as circunstancias anteriores deben ser acreditadas xunto coa solicitude
) 

Exclusión social e discapacidade igual ou superior ao 33%:  certificado expedido polos Servizo
ociais ou municipais correspondentes ou acreditación do grao de discapacidade.

: fotocopia da resolución ditada pola correspondente Xefatura 
Territorial da Consellería de Traballo e Benestar expedida para o efecto. 

: Titulo ou carné expedido para o mesmo. 

Incompatibilidade polo horario laboral:  documento expedido para o efecto  polas/os 
empregadoras/es, xunto cunha copia dos contratos de  traballo 

conta allea); polas altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria e as 
modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime 
correspondente, de habelas (autónomos); e polas certificacións expedidas polas Xefaturas de persoal 

 

de prazas concedidas: 163 

dende o 11 de xuño ata o 22 de xuño, ambos os dous  inclusive
Publicación listaxe provisional admitidos: 3 de xullo. 

dende o 4 de xullo ao 10 de xullo, ambos os dous inclusive. 
13 de xullo 

Causa de baixa no servizo 

Non estar ao corrente dos pagos: non se poderá facer uso do comedor mentres non se regularizen 
os pagos pendentes. Órgano competente: Consello Escolar. 

Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada agás causas debidamente 
Baixa automática. 

en tres ocasións non comuniquen a súa ausencia, poderán ser suspendidos pola 
o dereito ao uso do servizo durante 10 días. 
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anteriores deben ser acreditadas xunto coa solicitude (É 

certificado expedido polos Servizos 
e discapacidade. 

: fotocopia da resolución ditada pola correspondente Xefatura 

polas/os 
 (traballadores por 

inistración Tributaria e as 
modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime 

certificacións expedidas polas Xefaturas de persoal 

inclusive. 

: non se poderá facer uso do comedor mentres non se regularizen 

Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada agás causas debidamente 

, poderán ser suspendidos pola 


