
 
CIRCULAR 3/ 2016 

SERVIZO  DE  COMEDOR    
 
 

O comedor do centro ofrece servizo de almorzo e xantar. A xestión do servizo de 
comedor é de competencia municipal e corre a cargo da empresa de comidas preparadas 
concesionaria do servizo. Este curso foi adxudicada á empresa “SERUNIÓN”. 

Os servizos do comedor están subvencionados en parte pola Consellería e o 
Concello. A outra parte é aportado, ben polos usuarios, ou ben polo departamento de 
Servizos Sociais da Consellería de Benestar no caso de alumnado bolseiro. O pago 
efectuarase mediante domiciliación bancaria poidendo recoller o impreso na oficina da 
ANPA, no mesmo comedor ou na secretaría do centro. 
O horario do servizo de almorzo é de 7:30 a 9:00 h, non permitindo a entrada a este 
servizo despois das 8:30 h. O prezo do almorzo é de1,84 € persoa/día. 

O importe do servizo de xantar está fixado en 3,59 € por comensal e día. O 
alumnado pode disfrutar do servizo do comedor todos os días, en días fixos á semana ou 
en días esporádicos. Diariamente, os alumnos que queden a xantar apuntaránse na 
porta da súa clase. No caso do alumnado de Educación Infantil serán as familias quenes 
o deban comunicar, ou ben no comedor, ou á súa titora. O horario do servizo de xantar é 
de 14:00 a 16:00.  

1. O horario de recollida do servizo de comedor será ás 16:00 h establecendo outra quenda ás 

15:00. Fóra deses horarios non será posible a recollida do alumnado salvo puntualmente un 

determinado día por unha causa xustificada.  

2. O alumnado de cada unha das quendas debe ser coñecido previamente polas coidadoras e 

ese horario de saída debe ser respectado polas familias. 

3. En horario de comedor, as familias NO ACCEDERÁN AO INTERIOR DO CENTRO, senón 

que  o  alumnado  será  conducido  ata  a  entrada  polas  coidadoras.  Unha  vez  recollido  o 

alumnado, as familias deberán abandoar o recinto escolar. 

4. Sempre que veña  a  recoller  ao  alumnado do  comedor  alguén diferente  aos  seus pais ou 

titores ten que ser informada previamente a persoa encargada do comedor.  

5. Os  usuarios  do  servizo  de  comedor  deberán  traer  un  cepillo  de  dentes  para  realizar  a 

hixiene bucal. 

Todo alumno/a que teña algún tipo de intolerancia ou  alerxia alimentaria deberá 
ser documentado presentando un informe médico (se non o presentou anteriormente)  e 
lle será suministrado un menú especial adaptado. 
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