
 

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR 

CURSO 2022/2023 

1. Organización: entrada e saída no comedor. 

Antes da entrada no comedor, o alumnado irá aos baños que teñan designados para 

primaria e para infantil co fin de que non teñan que facer uso deles no transcurso do tempo 

que estean no comedor. Nos meses de setembro e xuño deberán de deixar o seu material 

recollido nas mochilas para a súa posterior saída. 

Directamente das aulas, farán a entrada no comedor o alumnado de infantil, e 

posteriormente o alumnado de primaria comezando por primeiro ata chegar a sexto. 

Encargaranse do control do alumnado ata a entrada do comedor o profesorado que estea a 

cargo de cada grupo. 

Unha vez que estean dentro, as persoas de vixilancia serán as responsables do 

alumnado. 

Cada alumno/a terá o seu posto asignado, que será o mesmo para todos os días. 

Unha vez que todos os comensais están sentados e en silencio, as persoas de vixilancia 

indicarán que se pode empezar a comer. 

No momento da saída do comedor, empezaremos polo alumnado de infantil. Un 

colaborador situarase diante e outro detrás, procurando evitar as carreiras. A continuación, 

sairán os da etapa de primaria, repetindo o proceso anterior. Non se poderá subir ás aulas e, en 

caso de que fose necesario, sempre terán que ir acompañados por unha persoa de vixilancia. 

Deberán de realizar as mesmas tarefas de hixiene de mans que no momento da entrada. Nos 

meses de setembro e xuño, o alumnado irá ás súas clases para efectuar a saída aos seus 

fogares, saíndo en primeiro lugar o alumnado de infantil e, posteriormente, o alumnado de 

primaria comezando por primeiro ata sexto. 

En caso de que as condicións meteorolóxicas impidan saír ao patio, o alumnado terá 

que ir as súas clases. Dúas persoas de vixilancia estarán co alumnado de infantil, e outras dúas 



 

 

encargaranse do alumnado de primaria, vixiando nos corredores e controlando a orde das 

clases. 

O alumnado non poderá saír do recinto sen permiso. 

2. Comensais. 

Entrarán, sentaranse e agardarán en silencio a que se indique que se pode empezar a 

comer. 

Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. A 

auga poderá servirse nunha soa xerra, pero deberá servila sempre a mesma persoa de 

vixilancia. Non se poñerán na mesa utensilios de uso común, como aceiteiras e 

vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc... 

Non se poderá saír durante a comida, salvo causa grave e sempre co permiso da persoa 

encargada da vixilancia. Deberán sempre ir acompañados por algunha das persoas de 

vixilancia. Os baños da planta baixa unicamente poderán ser utilizados polo alumnado de 

infantil. 

Se os/as comensais necesitan pedir calquera cousa, terán que levantar a man e esperar 

a que os/as atendan unha persoa de vixilancia. 

Deberase comer un pouco de cada prato. 

Non xogarán cos alimentos nin cos cubertos non podendo saír con eles do comedor. 

Cando se necesite seguir unha dieta, deberán traer un xustificante médico e 

entregalo á encargada do comedor escolar. 

3. Persoas de vixilancia do comedor. 

No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario durante 

o servizo de comedor, informarase á dirección do centro e/ou á encargada do comedor 

escolar e contactarase coa súa familia que deberá presentarse no servizo o antes posible.  

As persoas de vixilancia colocaranse nas mesas asignadas. Servirán a comida, 

seguindo as indicacións do persoal de cociña. Hai que servir os dous pratos e o postre a todo o 



 

 

alumnado. Despois de finalizar o postre e unha vez recollida a mesa, esta limparase cunha 

baieta, non podendo quedar nada na mesa. 

Cada persoa de vixilancia encargarase de que o seu grupo de alumnos garde orde. 

Vixiarán todo o recinto no que se atopen os alumnos/as durante o tempo libre posterior 

á comida e fomentarán a convivencia e bos hábitos alimentarios dos alumnos/as. 

Durante os meses de xornada continuada, vixiarán que os alumnos/as vaian a recoller 

as mochilas e saian ordenadamente, acompañando aos alumnos/as de educación infantil ata o 

portón exterior do recinto escolar.  

Se unha persoa encargada da vixilancia non pode asistir ao centro, comunicarallo ao 

encargado do comedor coa suficiente antelación. 

4. Distribución do comedor. 

 Segundo a Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, 

funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non 

universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, na etapa 

de educación infantil, polo número de alumnos/as, corresponden dúas persoas de vixilancia; 

na etapa de educación primaria, corresponden dúas persoas de vixilancia. 

       


