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SOLICITUDE DE USO DO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2022-2023 

 

1- DATOS DO SOLICITANTE: 

 
NOME: ____________________________________________ 

DNI:                                                        

ENDEREZO  ___________________  __________________________________________ 

TELÉFONO: ____________________ 

 

 

En calidade de pai nai titor/a legal do/a alumno/a 
 

2- DATOS DO/A ALUMNO/A: 

 

NOME: _     

CURSO (2022-2023) : EDUCACIÓN INFANTIL.             4º        5º        6º 

EDUCACIÓN PRIMARIA   1º   2º  3º   4º   5º   6º 

 
3- DÍAS QUE VAI FACER USO DO COMEDOR. 

 

LUNS  MARTES  MÉRCORES  XOVES  VENRES  

 

OUTRAS SITUACIÓNS:  __ 
 

 
 

4- CRITERIOS ALEGADOS PARA ESTABLECER A ORDE DE PREFERENCIA DE 

ADMISIÓN. 

(Rodear os alegados) 

1. Alumnado con praza de usuario o curso 2021_2022, sempre que manteña o criterio polo cal 

foi admitido. 

2. 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. 

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

expedido para o efecto. 

4. 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 
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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 vixencia da actividade económica, e 

o horario que require a actividade, para o caso de traballadores por conta propia. 

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

influencia que lles corresponde. 

 

 
5- OUTROS CRITERIOS ALEGADOS PARA ESTABLECER A PREVALENCIA DENTRO 

DE CADA APARTADO. 

6. Alumnado vítima de violencia de xénero ou terrorismo acreditado documentalmente. 

7. Alumnado con irmáns ou irmás escolarizados/as no centro que fixeran uso do comedor con 

praza de usuario no curso 2021-2022, e que manteñan a praza. 

8. Alumnos/as que sexan irmáns e solicitan a praza de comedor. 

 

 
6- ORDEN DE COLOCACIÓN NA LISTA DENTRO DE CADA APARTADO. 

Unha vez colocadas todas as solicitudes polo Consello Escolar no bloque correspondente, 

estas ordenaranse alfabeticamente comezando polas letras que resultaron do sorteo 

establecido pola Xunta de Galicia para a Admisión Alumnado para o curso 2022-2023. 

Apelido 1: primeira letra V, segunda letra U.   Apelido 2: primeira letra A, segunda letra Z. 

 

 
En Narón a _ _ de _ _ de 20 _ 

 
 
 

 
Asdo: _ 


