
CEIP NICOLÁS DEL RÍO                                              Comedor escolar 2017-18

Benvidos este novo curso ó servicio de comedor do CEIP Nicolás del Río. 
Este ano ó iniciamos cun total de 174 usuarios entre alumnos, colaboradores e 
persoal de cociña.

Este ano seguimos contamos con colaboradores docentes, non docentes e
pais, polo que pregamos a vosa colaboración.

 

Para unha boa organización e como ven reflexado  nas instruccións 4/2017
sobre o funcionamento dos comedores escolares, “ Os usuarios do servicio de 
comedor escolar que en tres ocasiones non comuniquen a súa ausencia…… poderán ser 

suspendidos pola Dirección do dereito ao uso do servizo durante 10 días” polo que antes 
das 10:30 os pais deberán comunicalo en secretaría.

Tamén deberedes informar, cun certificado médico, se existe algunha 
alerxia ou intorelancia alimentaria para axeitarlle así o menú.

A entrada ó comedor será en dous turnos.O primeiro ó rematar as clases e 
saída ás 14:50h. O segundo con entrada ás 14:50h. e saída ás 16:00h según o 
horario que escollades, rogámoslles sexán puntuais na recollida.

Os menús, seguindo as directrices dos últimos cursos, intentarán ser 
equilibrados e axeitados para ter unha boa base de alimentación. Serán 
enviados ás vosas casas e publicados cada mes na web do centro, 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnicolasrio, para que vosoutros podades 
completar unha dieta boa e sa. Dende o centro intentaremos cumplirlo, pero en 
casos excepcionais, baixas do persoal de cociña, averias no menaxe… 
modificarémolo intentando que sexa o mais axeitado.

Tódos os nenos de Educación Infantil deberán traer un mandilón con 
velcro por diante, e se traen xoguetes que estean nunha bolsa e todo 
debidamente nomeado o igual ca roupa que ponen sacar.

Despois de comer continuaremos cun proxecto de hixiene bucodental cos 
usuarios que quedan no centro ata as 16 h. Recomendamos que o fagades 
tamén nas casas para aqueles que non quedasen no centro. É por este motivo 
polo que necesitamos que os nenos coa saída ás 16h traigan un pequeno 
neceser cun cepillo con tapa, un vaso de plástico e pasta dos dentes 
debidamente identificados co seu nome.

Para poder levar a cabo o noso traballo temos unha serie de funcions de 
atención, coidado, vixilancia... pero vosoutros dende a casa tamén podedes 
axudar:

·Inculcando hábitos de respecto 
-cara á comida: probar, comer todo o do prato, intentar non tirar 

nada.
-cara ás persoas do comedor (comensais, compañeiros, personal da 

cociña, colaboradores)
-cara á menaxe do comedor.

·Favorecendo a hixiene tanto alimentaria coma persoal.
·Suxirindo o bo comportamento dentro e fóra do comedor.
·Dando as primeiras pautas de conducta (como se collen os cubertos, 

como se limpa a boca, como sentarse na mesa, mastigar coa boca pechada, ...)
     Grazas pola vosa colaboración.   A Encargada do comedor.






