
COMEDOR PXB 2020/2021 adaptado ao protocolo covid 

Os nenos/as de Infantil non xantan no comedor no mes de setembro debido ao 

período de adaptación establecido para os diferentes grupos. 

En outubro, os nenos/as de Infantil comezarán a facer uso do servizo do comedor. 

Os nenos/as de Infantil xantarán nas súas aulas, ás 13:30 h. e logo irán á súa zona de 

recreo, mantendo así o grupo de convivencia estable (grupo- clase). 

Cada grupo de Infantil estará ao cargo dunha colaboradora. 

Os nenos/as de Primaria xantan en dúas quendas: 

1ª quenda (74 nenos/as): De 13:20 a 14:05 horas (setembro e xuño). De 13:15 a 14:15 

h. (de outubro a maio): 1º, 2º e 3º de primaria.  

Xantan en mesas de entre 6 e 8 nenos/as. Séntanse con nenos/as do seu grupo estable 

de convivencia (grupo- clase). Os postos serán “fixos” durante todo o curso. A 

distancia entre cada neno/a na mesa é de 1,5 m. A distancia entre as mesas de 

diferentes grupos é de máis de 2 m.  

Acceden a través do patio cuberto. O mestre/a que ten clase co grupo na última 

sesión, colabora no lavado de mans antes de acceder ao comedor e acompaña aos 

nenos/as ata as mesas do comedor. 

Despois de xantar van ao recreo, permanecen na súa zona de recreo cos nenos/as do 

seu grupo estable de convivencia. 

Están ao cargo de 3 colaboradoras: 

1ºA e 1ºB: 1 colaboradora 

2º: 1 colaboradora 

3ºA e 3ºB: 1 colaboradora 



2ª quenda (76 nenos/as): De 14:15 a 14:50 horas (setembro e xuño). De 14:15 a 15:30 

h. (de outubro a maio): 4º, 5º e 6º de primaria.  

Xantan en mesas de entre 6 e 8 nenos/as. Séntanse con nenos/as do seu grupo estable 

de convivencia (grupo- clase). Os postos serán “fixos” durante todo o curso. A 

distancia entre cada neno/a na mesa é de 1,5 m. A distancia entre as mesas de 

diferentes grupos é de máis de 2 m.  

Antes de xantar teñen recreo, permanecen na súa zona de recreo cos nenos/as do seu 

grupo estable de convivencia. Accecen ao comedor a través da fila de maiores. 

Os mestres/as que teñen clase na última sesión entregan aos nenos/as á colaboradora 

na fila de maiores, deixando as pertenzas no corredor da entrada. 

Están ao cargo de 3 colaboradoras: 

4ºA e 4ºB: 1 colaboradora 

5ºA e 5ºB: 1 colaboradora 

6º: 1 colaboradora 

Durante os meses de setembro e xuño serviranse os dous pratos do menú nun único 

servizo, no caso de non ser posible, faranse modificacións nos menús, debido ás 

necesidades do servizo. 

En primaria faranse igualmente as dúas quendas de outubro a maio, pero cunha 

duración de unha hora por quenda para comer. Serviranse os menús en dous pratos 

diferenciados. Aínda así, os menús que se envían ao principio de mes poden estar 

supostos a modificacións por necesidades do servizo e imprevistos derivados do 

protocolo covid e outros que xorden no día a día dun centro educativo (proveedores, 

asistencia do persoal, fallos eléctricos, inundacións, etc.). 

 



Durante o mes de setembro debido a que os nenos/as de Infantil non xantan no 

comedor, dispoñemos dun maior número de colaboradoras para facer o servizo nas 

quendas de primaria, xa que temos un máximo de 10 colaboradoras establecido pola 

Consellería de Educación para este curso. 

No caso de faltar unha soa colaboradora e non ter colaboradoras para substutír, é 

inviable facer o servizo de comedor e cumplir co protocolo covid. 

Os nenos/as deben ser recollidos polas súas familias no seguinte horario, nas 

mesmas portas ca na entrada, nos meses de setembro e xuño: 

1º: ás 14:45 h. 

2º: ás 14:50 h. 

3º: ás 14:55 h. 

4º: ás 14:50 h. 

5º: ás 14:55 h. 

6º: ás 15:00 h. 

Os nenos/as de autobús entran ao autobús a partir das 15:00 h. 



MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE 

- As colaboradoras deben acceder ao centro con máscara e facer desinfección de 
mans e pés. 

- As colaboradoras deixarán as súas pertenzas persoais antes de entrar ao comedor. 
No acceso ao comedor volverán a desinfectar mans e poñerán guantes durante todo 
o servizo. 

- Os nenos/as deben estar coa máscara posta durante os recreos e os 
desprazamentos dentro do centro e do comedor. Só poden estar sen máscara no 
momento preciso de comer, poñéndoa tan pronto como rematen, ou incluso entre 
plato e plato. 

- Os nenos/as terán unha bolsa para gardar a súa máscara durante o tempo da 
comida. As bolsas das máscaras deixaranse no centro da mesa durante a comida. 

- O único alumnado que poderá permanecer sen máscara será o de Infantil ou aquel 
que presente NEE e/ou outras causas debidamente xustificadas. 

- Os nenos/as deben facer lavado de mans na entrada e na saída do comedor. 

- Os nenos/as deben facer desinfección de mans cada vez que acceden ao centro. 

- Os nenos/as deben facer lavado de mans cada vez que acceden e saen dos WCs. 

- Os nenos/as só poden utilizar os WCs asignados aos seus grupos estables de 
convivencia. 

- As ventás e portas do comedor deben permanecer abertas ou semi- abertas 
durante todo o servizo. Facendo ventilación adecuada con todo aberto durante o 
cambio de quenda. 

- As auxiliares de cociña serán as encargadas de facer estas ventilacións, deixando 
constancia no check-list de ventilación.  

- O persoal de cociña fará unha desinfección de mesas e sillas durante o cambio de 
quenda (10- 15 min). 

- Durante os recreos, cada grupo permanecerá na súa zona de recreo, gardando 
distancias de seguridade entre eles/as e procurando que xoguen en pequenos 
grupos. Non terán contacto con nenos/as de outros grupos. Tampouco as 
colaboradoras deben ter contacto con nenos/as de outros grupos e coas outras 
colaboradoras. 

Saúdos. 

O equipo de comedor.


