
ORGANIZACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR DO CEIP. PLURILINGÜE “SAN MARCOS” para o curso
2021-22 en base ao PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS
DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GARICICA PUBLICADO O 6 DE XULLO DE 2021

Faranse dúas quendas de 45 minutos cada unha (a primeira aumentada en 15 minutos para o
alumnado de E. I. ) deixando entre quenda e quenda quince minutos para a limpeza e
desinfección antes de entrar a segunda quenda.

Organizaranse ao alumnado en grupos burbulla incluíndo en cada mesa dos alumnos /as de 6º
curso que sirvan de apoio aos pais/nais coidadores de comedor e poidan axudar na mesa na
que sentan se fose preciso aos máis pequenos.

Formarían así grupos de convivencia estable (GCE) que convivirían ao longo de todo o curso
pois os lugares que cadaquén ocupa no comedor son e serán fixos durante todo o período
lectivo. ( páx. 37 do protocolo arriba mencionado)

A primeira quenda comezará ás 13.15 e nela comerá o alumnado de Educación Infantil así
como o alumnado de 3º A e B, 4º A e B e 6º A. Este grupo de 6º A será unha axuda para o
alumnado de menor idade pois haberá dous alumnos maiores en cada unha das mesas para
axudarlles se o precisan co servizo da comida ou da auga.

A segunda quenda comezará ás 14.15 e nela comerá 1º A e B, 2º A e B, 5º A e 5º B e 6º B. Este
último grupo estará repartido a razón de dous alumnos en cada unha das mesas dos máis
pequenos para o que poidan precisar.

Evidentemente todos os alumnos e alumnas terán que cumprir coas medidas que xa se viñan
levando a cabo ao longo do curso anterior. Lavado de mans con auga e xabón antes de entrar
ao comedor, uso de hidroxel sempre que sexa preciso e uso de máscara no momento en que
non se está a comer ou beber.

As portas do comedor estarán permanentemente abertas así como ventás alternas para
facilitar un continuo fluxo de aire.

O alumnado colocarase seguindo o modelo que aparece no ANEXO VII ESCENARIOS COMEDOR
ESCOLAR.


