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AVISO IMPORTANTÍSIMO DE COMEDOR  

Desde o 10 de setembro está a funcionar o comedor escolar. O servizo o presta o 
catering da empresa EUREST que é a que ten a concesión desde á Xunta de Galicia. O 
día anterior ao uso do comedor teño que enviar un correo indicando os menús que se van 
necesitar e as alerxias e intolerancias que temos. 

Non sei se sodes conscientes do protocolo tan estrito que temos que seguir este curso no 
colexio e no comedor. A semana que ven teño que ter elaborado un plano do comedor co 
nome de cada neno/a que está nel adxudicándolle un posto que so vai poder usar a 
persoa nomeada, sempre o mesmo lugar, fixo para todo o curso. Teño que colocalos de 
xeito que estean preto dos seus compañeiros/as de clase. O día que falten ese posto 
quedará baleiro, non pode ser usado por ninguén. Os postos están situados cunha 
separación de 1,5 m. entre os lados e de diante a atrás, e non están enfrontados.  

Como na primeira listaxe de solicitudes de uso de comedor estabades anotados con praza 
143, foi polo que o equipo directivo do centro pensou en organizar dúas quendas para 
dar servizo a esas demandas. Polo de agora so teño confirmados 60 usuarios fixos que 
non poden conciliar traballo e saída de cole. Con ese número so tería que facer unha 
quenda porque entre os 40 que entran no comedor e 20 que estarían no ximnasio 
daríamos o servizo solicitado.  

A empresa de catering ten ás monitoras nun ERTE e non as vai sacar do mesmo mentres 
non teñan seguras un número determinado de prazas de usuarios. A ratio é de unha 
monitora por cada 20 comensais. Cada monitora terá baixo a súa supervisión a eses 20 
nenos/as. Se non temos máis que 60 usuarios as monitoras que nos corresponden son 
tres. 

Hai moitas familias que xa se puxeron en contacto co centro por teléfono 881 93 83 86 
ou por correo electrónico poñendo no asunto:comedor, ceip.gandara.naron@edu.xunta.es 
para indicar se ían usar ou non o comedor e que día comezarían. Sen eses avisos non 
podo facer a planificación dos usuarios do comedor. 

Como ben sabedes este ano non hai madrugadores e Paula ven ao comedor a partir das 
13:30 polo que a xestión dos menús correspóndenme a min como Directora. O xoves 
confirmaron o uso de comedor 9 persoas e viñeron 11. O venres confirmaron asistencia 
23 e viñeron 29.  

Este curso 2020-2021 “non se parece a nada” do que vivimos anteriormente. Os 
protocolos son moi estritos porque no caso dun abrocho hai que seguir os contactos 
próximos para evitar a propagación do virus. Temos no colexio arredor de 450 
alumnos/as, cada familia coas súas características e problemáticas, e eu como directora 
non sei as necesidades particulares de cada un. Polo tanto é URXENTE que mandedes 
un correo ao cole coas vosas necesidades de comedor, pero tede en conta que non se 
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permitirán os usos esporádicos como antes. Todos ides ter un posto asinado e será para 
todo o curso. Mentres non me confirmedes isto non podo planificar os postos nin as 
quendas. 

Tedes de prazo a semana do 14 ao 18 para comunicalo, se non o fixestes xa. Incluso o 
alumnado de infantil de 3 anos que ata outubro non poderá facer uso do comedor ten que 
comunicalo agora porque teño que ter previstos os seus lugares e os conto para facer 
unha quenda ou dúas segundo me confirmedes uso. 

Se polas vosas situacións particulares tiñades solicitada e concedida a praza de comedor 
pero non a ides a usar porque xestionades a comida dos rapaces e rapazas doutro xeito 
tedes que comunicalo tamén para que os que quedaron sen praza pero que a necesitaban 
poidan facer uso das que van quedando libres. 

Para evitar as aglomeracións os nenos e nenas serán entregados polo portón peonil 
grande, por onde entran pola mañá e necesitamos que nos digades a que hora 
recolleredes aos nenos, ou as 15:30 ou as 16:00 para organizar mellor as entregas. O 
horario de funcionamento de comedor sigue sendo de 14:00 a 16:00 h.   

 
Sei que cando solicitastes a praza do comedor non se sabía isto pero tampouco sabíamos 
como ían evolucionar os abrochos. Grazas a todos e todas pola vosa comprensión e 
colaboración. Que isto funcione é cousa de todos e todas. 
 
 
 
A Directora: Eva Mª Bouza Rey. 
 
 


