
 

REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR 
 

 

 

A regulación do comedor escolar está reflectido no artigo 5/1 das normas de 

organización e funcionamento do noso centro: 

 

- O comedor é xestionado dende o centro mediante un convenio de colaboración coa 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.Tres centros de ensino 
publico non universitario do Concello realizamos esta mesmaxestión.O catering 
contrataa o persoal monitor/coidador. 

- Os menús serán elaborados pola empresa subministradora de catering. Esta deberá 
cumprir a normativa hixiénico-sanitaria vixente para industrias dedicadas á 
elaboración, distribución e comercio de comidas preparadas. Ademais deberán 
seguir as recomendacións e guías promovidas pola Consellería de Educación e O.U. 
relativas ás necesidades nutricionais do alumnado, valor calórico dos alimentos e as 
características demandas gastronómicas de cada estación do ano. 

- O número total de prazas dispoñibles dependerá do aforo do comedor, fixándose 
actualmente en 182 prazas as cales neste curso están sendo utilizadas, tendo que 
realizar unha lista de espera no mes de setembro e agardar a outubro para poder 
abrir esta lista de espera. Enviouse petición de ampliación de plazas a Comedores 
Escolares na Consellería. Igualmente petición dunha coidadora máis, pois as nove 
asignadas son insuficientes. 

 

Horario e recollidas dos alumnos/as: 

 
 

- O horario do comedor é de 14:05h a 16:00h. 
- A duración do servizo rexerase polo establecido na lexislación vixente na que se 

regula o calendario do curso escolar. 
- Os pais ou nais son os responsables de recoller aos alumnos/as. Se é outra persoa 

a que vai recollelos/as deberá firmar unha autorización a favor da persoa que os 
recolla. 

- Non se poderán recoller aos nenos/as antes das 15:00 e débese agardar na porta do 
colexio ata que a coidadora os leve ata alí. Non se pode entrar no comedor baixo 
ningún concepto. 

- Os/as alumnos/as non poderán abandonar en ningún momento o recinto escolar ata 
a hora de recollida dos mesmos pola persoa responsable. Naqueles casos nos que 
expresamente, e sempre coa autorización escrita do seu pai, nai ou titor, fóra 
autorizado para abandonar as instalacións con antelación poderao facer 



comunicándollo á persoa responsable do comedor e sempre que esta lle dea o seu 
consentimento. 

- No caso de recollidas antes da hora que non estiveran previstas con antelación 
quedará constancia da situación dándolle sempre aviso á persoa responsable do 
comedor. 

- Para o alumnado transportado sairá un autobús ás 15:45h, para repartir ós nenos/as 
polas diferentes paradas. De 15:15 a 16:00, o alumnado estará acompañado polos 
coidadores/as ata que empecen as actividades extraescolares. 

 

Funcionamento: 

 
 

- Ao inicio do curso escolar os pais, nais ou titores deberán ser correctamente 
informados do réxime de convivencia que se aplicará no desenvolvemento da 
actividade do comedor conforme ao recollido neste NOF. 

- O servizo de comedor escolar forma parte das actividades de carácter educativo nas 
que o alumnado pode participar no centro escolar. Con este punto de partida merece 
un tratamento idéntico a calquera outra actividade que teña lugar no mesmo, sendo 
obxecto de aplicación expresa as Normas de Organización e Funcionamento 
expresadas anteriormente que regulan as condutas leves e graves contrarias á 
convivencia. 

- Para un mellor coñecemento e respecto das mesmas farase que estas estean 
presentes na páxina web do colexio. Tamén se remitirá unha copia das mesmas ás 
familias para o seu coñecemento. 

- O menú será o mesmo para todos os comensais, agás o alumnado que por ter algún 
tipo de intolerancia e/ou alerxia informada por ditame médico, disporá dun menú 
adecuado ás súas necesidades. 

- Os nenos/as traerán un vaso de plástico, cepillo e pasta dentífrica e deberán 
asearse antes e despois das comidas. 

- Cando un alumno/a asista ás clases e non quede ao Comedor Escolar, deberá 
avisar desta circunstancia á coidadora do comedor ou ao centro. 

- O pai, nai ou titor/a que desexe dar ao seu fillo/a de baixa deberá comunicalo ao 
encargado/a presencialmente ou por teléfono indicando o día no que o neno/a 
deixará de usar o servizo. Para anular a asistencia ao comedor dun día concreto, 
basta con avisar ao centro ou ao coidador/a antes das 10h. do mesmo día. 

 

Persoal monitor/coidador: 

 
 

- Para a atención deste servizo, cóntase con persoal de atención ao alumnado que 
virá determinado en función do total dos alumnos/as comensais das diferentes 
etapas educativas, e determinadas as súas necesidades específicas, aplicarase a 
lexislación vixente. 

- O servizo de vixilancia e atención do alumnado será aportado pola empresa 
adxudicataria, cumprindo toda a lexislación laboral vixente, a cal acreditará a 
idoneidade profesional do persoal que destine as referidas funcións. 

 

 
As funcións que deben desempeñar o persoal coidador/a do comedor escolar 

serán: 



 

FUNCIÓNS DO COIDADOR/A DO COMEDOR ESCOLAR 

a) Preparación das mesas e utensilios do comedor. 

b) Atender e custodiar ao alumnado durante o tempo de servizo. 

c) Deberá reprender no seu comportamento a aqueles comensais que non se comporten dun 

xeito apropiado. 

Desta actuación a dirección do centro, deixará constancia escrita a modo de incidencia para o 

seu posterior tratamento, dándolle comunicación os seus responsables legais. No caso de faltas 

moi graves ou condutas reiteradas non axeitadas elevarase o informe á Comisión de Convivencia 

do Centro. 

d) Vixiar que os nenos/as deixen as súas pertenzas de forma correcta nos lugares destinados a 

tal fin. 

e) Acompañar aos nenos/as do seu grupo ao sitio que lles corresponda na mesa e instruílos para 

que o recollan e limpen cando terminen de comer, segundo as súas capacidades e idades. 

f) Vixiar e instruír para o mantemento da orde durante a prestación do servizo. 

g) Atender a adecuada hixiene dos comensais antes e despois das comidas. 

h) Servir e/ou repartir os alimentos subministrados pola empresa de hostalería contratada. 

i) Motivar, controlar e supervisar a alimentación dos alumnos/as e instruílos na adopción de 

hábitos alimenticios saudables. 

j) Motivar, controlar, supervisar e instruír ao alumnado na adopción de hábitos sociais e de 

convivencia correctos, conservación de instalacións, material e mobiliario. 

 

k) Acompañar e entregar ao alumnado ao seu cargo de acordo coas instrucións dadas polas 

familias sobre as persoas autorizadas para acompañalos, non deixando en situación de 

desamparo a ningún alumno/a e, de ser necesario, chamarase ao 061 

m) Acompañar ao alumnado ás actividades extraescolares que se desenvolvan nos locais do 

centro ao remate do servizo de comedor. 

n) Cumprir e facer cumprir as normas do centro e o presente regulamento. 

 

 
Normas do Comedor Escolar: 

 
 

O comedor escolar é un servizo de CARÁCTER EDUCATIVO dirixido a 

completar a formación do alumnado seguindo a liña PEDAGÓXICA DO COLEXIO para 



fomentar valores, actitudes e hábitos hixiénicos. O COMPORTAMENTO DEBERÁ 

ADECUARSE ÁS NORMAS BÁSICAS DE RESPECTO, COLABORACIÓN E BOA 

CONVIVENCIA. 

 
 

No emprego do servizo de comedor o alumnado mantén os mesmos dereitos e 

deberes que no resto de actividades, se ben, esta, por ser un tanto distinta merece 

unha regulación expresa para o seu correcto funcionamento. 

 
 

Existen unhas normas de uso para o comedor. Os nenos/as que non cumpran 

estas NORMAS poderán ser excluídos do mesmo, temporal ou definitivamente: 

 
 
 
 

 
FUNCIÓNS DO COMEDOR 

 Responder ás demandas da sociedade actual facilitando a asistencia ao 

alumnado do centro con fin de conciliar a vida laboral coa vida familiar. 

 Que o alumnado teña unha alimentación adecuada, equilibrada, 

suficiente e variada de xeito que se complemente coa recibida na casa. 

 Fomentar bos hábitos alimenticios. Comer de todo e usar correctamente 

os cubertos, servilletas e outro menaxe. 

 Potenciar o desenvolvemento de hábitos e actitudes de convivencia, 

colaboración e hixiene, contribuindo así á formación integral do alumnado. 

 

NORMAS DE COMPORTAMENTO E CONVIVENCIA 

 No momento que soa o timbre de finalización das clases, o alumnado de 

Primaria de 1º, 2º, 3º e 4º irán directamente para o comedor. Deixarán o seu 

material colgado dos percheiros que están na zona do comedor. Cada 

percheiro levará o seu nome. Sentaranse ordenadamente no lugar que lle 

corresponda para comer e terá en todo momento un comportamento 

axeitado. 

 No momento de soar o timbre de finalización de clases, o alumnado de 

5º e 6º, baixarán ordenadamente e situaranse no peche novo que esta cerca 

do comedor e se chove no corredor de acceso às aulas de E.I.. Neste 

espazo deixarán as súas pertenzas no lugar asignado a cada curso 

respetando os espazos marcados ( mochila máis portátil e as prendas de 

roupa) e en todo momento serán supervisados pola persoa encargada do 

comedor. 



 Non poderán acceder ao comedor con xoguetes. O material de xogo o 

administrarán as coidadoras do comedor 

 Tanto ao saír do comedor como ao entrar, lavarán as máns, tendo en 

todo momento un comportamento axeitado mesmo coa correcta utilización 

do papel de secar as mans, evitando destragar e que quede polo chan, 

debendo quedar este debidamente recollido na papeleira. 

 Despois de comer realizarán a hixiene bucodental. Cada alumno deberá 

traer da súa casa o necesario para que esta se realice correctamente. 

 Os aseos que se utilizarán á hora do comedor, serán para os máis 

pequenos (E.I.) os que están na entrada do comedor e para os demáis os 

aseos que están na zona de acceso ás aulas de E.I. e os da zona de acceso á 

Biblioteca. 

 No momento de comer, deben intentar non falar alto e manter na medida 

das súas posibilidades silencio. 

 Deben usar adecuadamente os cubertos. 

 Deberán comer adecuadamente a comida que se sirva, de forma que o 

alumnado coma todo tipo de alimentos, non aqueles que máis lles apeteza 

ou lles guste, deben probar de todo. 

 Non se tirarán as sobras do segundo prato sin a previa autorización por 

parte da coidadora. 

 Cada alumno recollerá o seu servizo ao rematar de comer deixando no 

seu lugar os utensilios baixo a supervisión da coidadora. 

 Irán saíndo escalonadamente ao patio, despois de lavar os dentes e as 

mans. 

 Os días de choiva o alumnado de PRIMARIA irá á cuberta do ximnasio. 

Os máis pequenos irán a AUDIOVISUAIS. 

 Despois das 14:15 estará prohibido que o alumnado deambule polas 

aulas, dependencias e escaleiras. 

 Non se administrará medicamento de ningún tipo ao alumnado de 

comedor. 



Condutas contrarias á convivencia no Comedor: 

 
 

Aparte de cumprir as normas anteriores e de ter en conta as condutas leves e 

graves contrarias á convivencia das normas de organización e funcionamento do 

centro, tamén se aplicarán, neste servizo, as seguintes que tamén son consideradas 

contrarias á convivencia do comedor. Os nenos/as que non cumpran estas NORMAS 

poderán ser excluídos do mesmo, temporal ou definitivamente: 

 
 
 
 

 
CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA NO COMEDOR ESCOLAR E RÉXIME 

DISCIPLINARIO 

- O incumprimento das normas do comedor expostas. 

- Ser irrespectuoso coas coidadoras e desobedecer as súas indicacións. 

- Acudir mal vestido ou desaseado. 

- Entrar e/ou saír correndo, empurrando, berrando… 

- Xogar cos garfos, coitelos ou culleres. 

- Cambiarse de lugar sen permiso. 

- Negarse a comer. Comer só o que lle gusta, deixar comida no prato ou tirar comida. 

- Levantarse do sitio. Facer ruído coa boca, coas cadeiras. Tirar pan ou resto  de comida no 

chan. Deixar sen recoller os restos de comida que puidesen caer. 

- Berrar ou pretender comunicarse cos/as compañeiros/as que están lonxe. 

- Pelexar cos compañeiros/as, insultar, faltar ao respecto, etc. 

- Andar por lugares do centro educativo non autorizados. 

- Saír do recinto escolar sen permiso ou sen comunicalo ao encargado/a de comedor. 

- Ocasionar danos leves ou graves causados de forma intencionada ou por neglixencia ás 

instalacións e materiais do centro, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens 

doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

Deberase reparar o dano causado. 

- Dentro do Réxime Disciplinario, o centro resérvase para si o dereito de admisión e de exclusión 

temporal ou definitiva dos alumnos/as que se comporten de forma incorrecta ou que os seus 

pais, nais ou titores non respecten este regulamento e as normas básicas de convivencia e 

colaboración. 



- O procedemento das medidas correctoras será de idéntica aplicación ás explicadas 

anteriormente. No caso de acontecer calquera actuación obxecto de sanción, deixarase 

constancia no parte correspondente, asinando a persoa que recolla ao alumno/a apercibido/a. 

- Cando un neno/a non respecte as normas de convivencia, recibirá un aviso. Despois de tres 

avisos, perderá o dereito a asistir a este servizo, por un período de tempo que estimará o 

Consello Escolar. 

- O reiterado incumprimento levará á perda do DEREITO DE CONTINUIDADE NO COMEDOR. 

Cando un alumno/a non cumpra coas normas establecidas para o comedor (comportamento, 

condutas inapropiadas, pagos de recibo de comedor escolar, recollida puntual, condutas 

contrarias á convivencia…), poderá ser dado de baixa no Comedor Escolar. 

 
 

Protocolo de emerxencias no Comedor: 
 
 

 
PASOS A SEGUIR POR PARTE DO PERSOAL DO SERVIZO DE COMEDOR NO CASO DE 

QUE UN ALUMNO/A TEÑA UN ACCIDENTE NO CENTRO: 

1-Será atendido/a polo coidadores/as do comedor, utilizando o botiquín do centro situado na sala 

de profesores/as que está , na planta baixa moi perto da cociña. 

2-Notificarase ás familias no mesmo día calquera incidencia relevante nun accidente ou 

enfermidade do alumno/a. 

3-Se o caso é grave, avisarase inmediatamente ás familias. 

4-No caso de moita gravidade, chamarase ao 061 ou ao 112. 

5-Cando se produza algún accidente, golpe ou lesión de carácter grave, o/a coidador/a que 

presencie e atenda ao ferido deberá informar á Directora do centro sobre as circunstancias que 

concorreron así como a atención prestada e as actuacións desenvolvidas. 

6-En secretaría, no expediente de cada alumno/a, haberá unha fotocopia da tarxeta sanitaria en 

caso de ser necesaria. 

7-O persoal do comedor non se fai responsable de administrar ningún tipo de medicamento. 



1. PLAN MADRUGA - AULA MATINAL.- 
 

 
A regulación Da aula matinal está reflectido no artigo ……. das normas de 

organización e funcionamento do noso centro: 

 

 
ART. 5/2: Aula Matinal. 

 
 

 

AULA MATINAL 

- Este servizo estará xestionado pola ANPA e ten como obxectivo facilitar aos pais/nais do 

alumnado do CEIP Humberto Juanes a conciliación da vida persoal, laboral e familiar atendendo 

ao alumnado. 

- O horario da aula matinal é de 08:00h a 9:15h. Este servizo é de gardería, pero coa posibilidade 

de almorzo. 

- Será atendido por unha coidadora que neste curso é contratada pola mesma empresa de 

catering que fai o servizo de comedor. 

- A persoa contratada para este servizo será a encargada de abrir o centro ás . Terá chave do 

portal exterior do recinto e do edificio principal, quedando encargada da apertura diaria de ambas 

as dúas portas. Desactivará a alarma. 

- Desenvolverase nas dependencias do comedor escolar. 

- Durante ese tempo, o alumnado realizará actividades lúdicas entre as que se suxiren: xogos de 

mesa, lectura de contos, visionado de películas, manualidades, etc. En todo momento, manterá 

un comportamento correcto e será coidadoso coas instalacións e os enseres alí dispostos. 

- Unha vez finalizado o servizo diario, a persoa encargada acompañará ao alumnado e os 

deixará nas correspondentes filas de subida. 

- O servizo de aula matinal forma parte das actividades de carácter educativo nas que o 

alumnado pode participar no centro escolar. Con este punto de partida merece un tratamento 

idéntico a calquera outra actividade que teña lugar no mesmo, sendo obxecto de aplicación 

expresa as Normas de Organización e Funcionamento expresadas anteriormente que regulan as 

condutas leves e graves contrarias á convivencia, pero tamén terá o seu regulamento específico. 

 


