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INTRODUCCIÓN 

Esta Programación de comedor para o curso 2020-2021 toma como referencia o protocolo de 
comedor escolar do CEIP A IGREXA-CALO. Recóllense tamén os menús aprobados para o 
presente curso polo Consello Escolar.

O comedor escolar é un servizo complementario dos centros escolares no que intentaremos dar un 
carácter educacional á hora da comida, de aí que sexa un papel non só dos responsables e 
colaboradoras/es do comedor senón de toda a comunidade educativa . 

A este servizo terán dereito as alumnas e alumnos que estipule a lexislación vixente tales como: 

• Decreto 132/2013, do 1 de agosto polo que se regulan os comedores escolares na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Instrución 2/2020, da secretaría xeral técnica daconsellería de educación, universidade e 
formaciónprofesional, do 16 de xuño, sobre funcionamento doscomedores escolares de 
xestión directa no cursoescolar 2020-2021

Prestarase servizo aos ao alumnado de E. Infantil e Primaria dende o día 10 de setembro do 2020 
ata o 22 de xuño do 2021, tal como estipula a ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o 
calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia

O horario de comedor é de 14:15 a 15:15 nunha soa quenda.
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O funcionamento do comedor e a estructura de menús, adaptarase ao recollido no protocolo de 
comedor escolar do CEIP A Igrexa-Calo, elaborando menús saudables de dous pratos e postre.

SITUACIÓN COVID

Este curso, debido á aplicación do protocolo COVID do noso centro, estableceranse dúas quendas 
de comedor coa seguinte distribución e horarios.

Quenda 1 13:45 a 14:15 Infantil, 1º e 2º

Limpeza e ventilación

Quenda 2 14:40 a 15:15 3º, 4º, 5º e 6º

O alumnado comerá separado polos seus grupos de referencia usando sempre o mesmo sitio e unha 
vez remate o seu turno a quenda 1 esperarán nas aulas (1º e 2º) e no patio cuberto separados por 
zonas (Infantil) mentras comen os da quenda 2.

Contamos de maneira excepcional con 19 colaboradoras/as (9 máis das/os habituais) que se 
encargarán de vixiar aos diferentes grupos de referencia.

A entrega do alumnado ás familias farase de forma escalonada en varios horarios de recollida 
seguindo o seguinte esquema:

Infantil, 1º e 2º
14:30
14:45

3º,4º,5º e 6º
15:15
15:30

O horario do transporte queda inalterabe.

CARACTERÍSTICAS COMEDOR 

Espaciais 

O comedor escolar atópase na planta baixa do edificio de Primaria comunícase coa cociña a través 
dunha porta de acceso e unha barra para servir as comidas.

Ten fiestras en dúas das súas paredes, e un sistema de megafonía. Na parede que divide o comedor 
da cociña ubícanse camareras para dar servicios e unha mesa quente. Nesa zona, sendo a mesa máis 
cercana á cociña, esta a mesa das alerxias e intolerancias. Contamos tamén con un microondas na 
barra que hai ao lado da cociña. Este é o esquema do comedor para este curso:
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Persoais 

O persoal que ten relación co comedor ten definidas as súas funcións no Decreto 132/2013, do 1 de 
agosto polo que se regulan os comedores escolares na Comunidade Autónoma de Galicia.

Responsables do comedor: 

• Juan M. lago Lestón. Director do centro 

• Lourdes Iglesias Vázquez Encargada do comedor 

Persoal de cociña:

• María Sagrario Luaces Lestón Xefa de cociña.

• María del Pilar León Martínez Axudante de cociña

• Begoña Gil Pereira Axudante de cociña

• Laura Conde Catoira Axudante de cociña

Colaboradores/as do comedor:

Este ano prestarán este servizo nais/pais ou titores/as legais do alumnado, en total, o noso centro ten
asignados un total de 10 colaboradores/as.

ENTRADA

Parede con fiestras

Parede con fiestras
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alimentos
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cociña

Acceso
comedor

Acceso
Comedor- cociña

Mesas comensais

Mesas alerxias e intolerancias
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Alumnado:
Foron otorgados os seguintes comensais, nos que se inclúe alumnado, persoal de cociña, coidadora, 
responsables do comedor e colaboradoras/es: 

Luns Martes Mércores Xoves Venres

312 312 312 312 312

O alumnado que solicitou o servicio neste curso foi.

Alumnado Infantil 81

Alumnado Primaria 176

OBXECTIVOS 

• Conseguir que o alumnado adquira hábitos de hixiene persoal adecuados antes, durante e 
despois das comidas.

• Fomentar unha actitude positiva do alumnado ante os alimentos que
se lle ofrecen, inducíndolles a que os consuman tanto por pracer como polo importante valor
nutritivo dos mesmos. 

• Educar na adquisición da destreza necesaria para a correcta utilización de cubertos, 
utensilios e servizos de mesa.

• Inculcar a adopción de actitudes de respecto aos demais, evitando o bulicio e gardando a 
debida compostura na mesa. 

• Interesar ás familias nos beneficios que poidan obterse dunha colaboración conxunta cos 
Responsables do Comedor, tanto no referido á saúde da/o alumna/o como a súa educación 
nutricional. 

• Espertar nas/os alumnas/os o espírito de cooperación, implicándoos, segundo as súas 
posibilidades, en tarefas de servizo de comedor: servir a mesa, retirar o servizo, axuda as/os 
máis pequenas/os …

• Fomentar o compañeirismo e as actitudes de respecto e tolerancia hacha todos los membros 
da Comunidade Escolar. 

• Fomentar o coidado locais, mobiliarios, e utensilios de uso comunitario. 

• Planificar actividades de ocio e tempo libre que contribúan ao fomento de hábitos sociais y 
culturais. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA E FUNCIONAMENTO 

Todo o persoal que traballa no comedor escolar ten a obriga de coñecer, cumprir e facer cumprir as 
normas de convivencia e funcionamento do comedor. Estas normas, están supeditadas aos seguintes
documentos do centro (dispoñibles na nosa páxina web)

• NOF (Normas de Organización e Funcionamento)

• Plan de Convivencia.

Hixiene 

• As alumnas e alumnos (incluído Ed. Infantil) deberán saber comer por si mesmos, facer uso 
dos servizos e lavarse as mans. 

• Todo o alumnado pasará polos servizos asignados ao respecto para facer as súas necesidades
e lavarse as mans antes de acudir ao Comedor. Durante a comida non poderán ir ao servizo a
non ser por indisposición ou enfermidade e sempre con permiso do colaborador/a. 

• Non se poderán meter obxectos ao Comedor. As carteiras, libros, abrigos... 

• Non está permitida a entrada do alumnado na cociña. 

• Poñerase especial coidado na correcta utilización dos cubertos, así como o uso do pano da 
mesa. 

• Non se pode tirar pan, auga ou restos de comida ao chan nin a outras alumnas e alumnos.

Organización e comportamento. 

• Acudir ao comedor cando se indique, en orde e sen correr, inmediatamente despois de tocar 
o timbre correspondente. Agardar en silencio e sen xogar sentados na mesa ata que nos 
sirvan para empezar a comer. 

• Non se poderá facer uso do servizo de comedor fóra da hora do seu comezo. 

• Sentarse no sitio que lle foi asignado a cada alumna/o. 

• Procurar falar baixo e facer o menor ruído posible con cadeiras, cubertos, etc. Para pedir 
algo debe levantarse a man e permanecer en silencio ata que nos atendan.

• Comer de todo en función das necesidades de cada un, respectando a comida e procurando 
non desperdiciar nada. 

• Seguir en todo momento as indicacións do persoal de garda ou do persoal de cociña. 

• As/os colaboradoras/es velarán pola correcta distribución en condicións de hixiene da 
comida. 

• As/os colaboradoras/es non deben meter presa as/os comensais, e antes de retirar sa comida 
preguntarán, mesmo noutras mesas,se alguén desexa repetir. 



   

Programación Comedor 2020-2021

Alimentación: 

• O alumnado deberá adaptarse ao menú establecido, comendo a cantidade que se lles sirva 
(segundo a súa idade, circunstancias, complexión ...) 

• No caso de non poder comer algún tipo de alimento, deberase aportar un certificado médico 
que o acredite. 

Tempo de espera no patio: 

• O alumnado estará no patio nas zonas asignadas.

• Non se pode permanecer nos edificios, nin andar polas clases. 

• Só se utilizarán os baños do patio cuberto.

• Non se pode saír do patio nin para ir as clases, se necesitamos ir a algún lado dirémollo ao 
mestre/a de garda ou ás colaboradoras do comedor. 

• Non se pode xogar á pelota no patio cuberto. 

• Non se pode subir polos terrapléns. 

• Non se pode subir aos bancos ni aos estantes. 

• Débese respectar aos máis pequenos/as. 

• As fontes son só para beber, non para mollar a ninguén 

• Non maltratar as instalacións e mobiliario do patio (papeleiras, bancos, estantes...)

• As mochilas deben estar nas zonas asignadas ata que marchemos. Non golpealas nin 
movelas. Respetar as mochilas dos demais.

• Está totalmente prohibido xogar con calquer obxecto que poida facer dano. 

• Non se poden tirar papeis e envoltorios ao chan. 

• Cando xurda algún problema debemos avisar inmediatamente ao mestre/a de garda ou ás 
colaboradoras de comedor. 

• Debemos ter en conta que os momentos de espera e ocio son para pasalo ben, non para 
agredir nin insultar a ninguén. 
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ACTIVIDADES 

Desenvolveremos certas actividades encamiñadas a fomentar hábitos no comedor. Estas actividades 
estarán baseadas en:

• Programas por puntos ou recompensas para incentivar a comida de peixe e verduras.

• Programa por puntos ou recompensas para inculcar menos ruido durante as comidas.

Ao longo do curso, en función das necesidades, poderanse modificar ou engadir actividades.
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