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RESPOSTAS as súas suxestións do servizo de  COMEDOR: 
 
RELACIONADAS CO TEMPO PARA XANTAR:  
 
 Me parece que los niños de infantil deberían de tener algo más de tiempo 

para comer ya que son pequeños y muchas veces van a medio comer 
 
Pensamos que os nenos/as teñen todo o tempo que necesitan. Eles non fan 
“sobremesa” e nós deixámoslles saír unha vez que vostedes están 
agardando por eles. O alumnado que vai no servizo de transporte aínda ten 
máis tempo para xantar.   

 
RELACIONADAS COA INSISTENCIA EN QUE COMAN: 
 
 Que no se insista a los niños más de dos veces si no quieren repetir, o si no 

les gusta algo y no quieren más. Es mejor echar poco y que repitan si 
quieren que no echar de más e insistir en que coman, o tirar comida. 

 Que obriguen a comer porque o meu fillo ven sen comer 
 
Neste aspecto é moi complicado poñerse de acordo. Ao alumnado que 
normalmente come ben, se un día está desganado non lle obrigamos. Aos 
que habitualmente cóstalles comer as verduras  e a froita, lles insistimos 
para que proben . O padal (paladar) edúcase; entendemos que lles guste 
máis a “comida da súa casa”, pero teñen que acostumarse a outros pratos e 
sabores.  
Nunca insistimos para que repitan; sí  para que proben e coman un 
pouquiño.  
 

RELACIONADOS COA CANTIDADE:  
 
 Menús máis completos e abundantes 
 Añadirles algo más de verduras y enseñarles los beneficios de comerlas. 
 Que los niños puedan repetir cuando tengan más hambre 

 
Podemos asegurarlles que todos os días tiramos, dos pratos, unha grande 
cantidade de comida; especialmente, cando no primeiro prato temos 
verduras.  
Necesitamos que veñan da casa acostumados a consumir froitas, legumes 
e verduras. É moi complicado facer no cole  (con máis de 200 comensais) 
unha labor que corresponde ao ámbito familiar. Aínda así, podo 
asegurarlles que lles insistimos da importancia de comer axeitadamente e 
todo tipo de nutrientes.  
 
Salvo días excepcionais, sempre poden repetir unha vez. Despois vai 
depender do excedente de comida que haxa.  
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RESPECTO AOS MENÚS:  
 
 Algunha comidas repítense en días consecutivos, caldo de grelos/caldo de 

repolo (moi similar) , 25 de febreiro sopa e 26 sopa tamén.. 
 
Tedes toda a razón; procuramos que non pase, pero ás veces temos 
“gazapos”.  

 
 Algúns pratos non me parecen moi enfocados a infantil, aínda que entendo 

que se teñen que ir acostumando, moitas veces veñen sen comer...sería 
mellor que se son 2 pratos que os nenos pequenos non lles soe gustar, por 
exemplo minestra de verduras, e fabas con criollos cambiar a minestra por 
unha crema de verduras que a comen mellor, e polo menos comen algo... 

 
Procuramos equilibrar os menús e poñer cousas que poidan comer, máis ou  
menos ben todo o alumnado; ás veces é complicado organizalo para tanto 
pequeno e tanta diversidade de gustos. O que sí intentamos sempre e que 
ningún marche sen comer e  cando iso ocorre, avisamos á familia.  
 
 Incluír máis legumes, e froita fresca 
 
Tentamos que alomenos una vez á semana haxa legumes e podemos 
asegurarvos que temos “traballo extra” para que  coman.  
 
RESPECTO AO TRATO RECIBIDO POLO ALUMNADO:  

 
 Entendo que os país/ nais colaboradores non sempre tratan os nenos co 

debido respecto. 
 Hay colaboradores q no tratan por igual a los niñ@s Unos repiten 3 veces y 

a otros no les dan opción a repetir. 
 As racións deberían ser as mesmas para todos os nenos, e as nais/ país 

dar un trato parecido a todos os nenos. A implicación do profesorado 
debería ser maior (por cuestións de autoridade). 

 
Podo dicir que máis ben é ao revés; moitas veces o alumnado trata ao persoal 
colaborador cunha evidente falta de respecto e consideración.  
En todo caso, se teñen una queixa concreta respecto dalgunha persoa, 
pregamos o poñan en coñecemento da encargada do comedor ou directora.  
Respecto á opción de repetir, dicir que todos teñen esa  posibilidade, se ben 
depende de que na súa bandexa non quede toda a comida do primeiro ou  
segundo prato e do que tarden en acabar o prato en cuestión.  

 
As racións son as mesmas para todos os nenos/as e só varían en función de 

que lles guste máis ou menos o que se está servir.  
Todos os días queda profesorado de infantil e primaria axudando de forma 

totalmente voluntaria e altruísta, dada a situación que vivimos.  
O que debemos potenciar é que o alumnado respecte a todos os adultos sexan 

ou non profes. 
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TURNOS DE COMEDOR:  
 
 Que hubiera dos turnos de comedor para que los niños estuvieran más 

separados a la hora de comer y más control. 
 
 
Sería o ideal, e se en lugar de nove nais colaboradoras  e seis profesores/as 
voluntarios que axudan todos os días, tivésemos máis familias dispostas ou 
con posibilidades de botar unha man, sería viable.  
Nestes momentos, atopámonos  con  dificultades para cubrir a ausencia 
dalgunha das nais que están habitualmente no servizo, engadir máis persoal é 
case una utopía. 
 
 
VARIOS:  
 
 Opino q as nais colaboradoras fan unha gran labor q está pouco valorada, 

deberían de ser traballadoras a tempo parcial con todos os dereitos como 
calquera outro persoal do centro, tipo axudantes de cocina ou asi. 
Non entendo como por parte das administracións públicas se permite 
traballadoras sen contrato. 
 
Efectivamente, fan unha gran labor que está pouco valorada;  o resto non  
depende de nós.  
 

 Gustaríame saber se o meu fillo come ben ou non ou como é o seu 
comportamento no comedor. 

 Máis comunicación en infantil. 
 Eu estou contenta con servizo do comedor, pero os pais dos nenos 

pequenos non temos información da cantidades que comen. 
 
Se non lles dicimos nada é que non hai queixa.  De todas formas, as 
familias que necesiten máis  información, poden  preguntarnos 
directamente, sen ningún problema.  
 

 Yo estoy muy contenta tanto en el comedor como en el aula y la atención 
que le dan a mi hijo J. David  

 Por a miña parte esta todo moi ben                                       
 En xeral todo esta correcto 
 Nada 

 
Moitas grazas. Tentamos facelo o mellor posible, aínda que ás veces non 
saia todo o ben que nós queremos.                                                     


