
PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR 

OBXECTIVOS XERAIS: 

 Proporcionar ás familias un servizo complementario e mesmo imprescindible 

para conciliar os horarios dos seus fillos ou fillas co seu horario laboral. 

 Proporcionar ao alumnado unha dieta saudable e equilibrada. 

 Concienciar ás nenas e nenos da importancia da alimentación para o 

funcionamento do seu organismo e, polo tanto, para a súa saúde e a súa vida. 

 Promover nos nenos e nenas a idea de que a comida é tamén un feito social 

que comporta normas de relación cos demais. 

 Asentar actitudes de igualdade entre nenos e nenas á hora de realizar tarefas 

relacionadas co momento da comida. 

 Descubrir o valor do tempo libre como medio de desfrutar, de desenvolverse 

individualmente e de compartir cos compañeiros e compañeiras. 

 Promover e asentar hábitos de hixiene e consumo responsable relacionados 

coa alimentación. 

 Favorecer a relación, o intercambio e a cooperación cos demais. 

 Aumentar a autoestima dos nenos e nenas posibilitando actividades de xogo e 

participación de acordo coas súas capacidades. 

OBXECTIVOS ESPECIFICOS EN CANTO A: 

 HIXIENE: 

 Lavar as mans antes e despois de comer 

 Lavar os dentes despois de comer 

 Utilizar o pano de mesa 

 Usar os cubertos 

 Ser coidadoso/a e ordenado/a 

 ALIMENTACIÓN: 

 Afacerse a comer de todo e de xeito equilibrado. 

 Acabar a comida do prato. 

 Comer mastigando pouco a pouco e coa boca pechada. 

 Coñecer e valorar diferentes pratos da gastronomía de Galicia. 

 Seguir as directrices de programas de prevención e promoción da saúde na 

escola  (como o programa piloto escolar de referencia para a saúde e o 

exercicio contra a obesidade, Perseo). 

 HÁBITOS DE CONDUTA: 

 Sentarse ben 

 Falar en ton baixo 

 Comer sen levantarse da cadeira 

 Respectar ao persoal colaborador do comedor e aos compañeiros e 

compañeiras 

 Dominar o uso dos cubertos 

 Aprender a poñer a mesa 

 Rexeitar condutas sexistas nas tarefas de comedor 

 Coidar as boas formas no trato cos demais: pedir as cousas por favor, dar as 

grazas... 



 Coidar e facer un bo uso do enxoval e do mobiliario do comedor. 

 Responsabilizarse, como encargado ou encargada da súa mesa (o alumnado 

de 5º e 6ºde primaria), de servir a comida e comunicar as incidencias ao 

persoal colaborador. 

PRAZAS: 

O número de prazas autorizadas pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. para 

o alumnado de Educación Infantil e Primaria é de 333 prazas. 

O aforo permitido pola normativa de seguridade é menor deste número, polo que o 

servizo está organizado do seguinte xeito: unha única quenda para o alumnado de 

educación infantil e o alumnado de transporte de 1º e 2º de educación primaria e 

en dúas quendas para o resto de alumnado de primaria para garantir a seguridade 

segundo a normativa vixente. 

MENÚS: 

A encargada do comedor deseñará os menús mensualmente tendo en conta que 

deberán adaptarse a: 

 As tradicións e costumes da gastronomía galega 

 Os produtos frescos e de tempada 

 As estacións do ano 

 O orzamento da Consellería de Educación Para a súa planificación terase en 

conta: 

 A variedade e equilibrio nutricional 

 A distribución de cada un dos menús: 1º prato, 2ª prato, acompañamentos e 

sobremesas 

 A variedade nas técnicas de cocción, nas texturas, as cores e as presentacións 

Os menús propostos pola encargada do comedor serán aprobados 

trimestralmente pola comisión de comedor do Consello Escolar do centro. Unha vez 

aprobados os menús do trimestre, cada menú mensual, estará exposto no taboleiro 

de anuncios e na páxina web do centro. 

Os menús aprobados poderán sufrir modificacións posteriores de xeito 

excepcional cando as circunstancias de mercado ou doutro tipo o requiran. 

 INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS: 

 Alumnado celíaco: Contemplaranse menús alternativos en cumprimento da 

normativa vixente (Instrución 09/05/96). 

 Outras intolerancias: Adaptaranse os menús a aquelas intolerancias que estean 

xustificadas mediante certificado médico. 

Deberán ser xustificadas mediante certificación médica e actualizadas todos os 

anos aquelas que non sexan permanentes. É obriga das familias informar e 

xustificar mediante certificación médica as intolerancias alimentarias do 

alumnado usuario do servizo. 

NORMAS PARA O ALUMNADO: 

O comedor é un servizo complementario polo que o seu uso está 

directamente vinculado á asistencia ás clases. 

As prazas adxudicadas serán para uso do servizo todos os días da semana. 

As ausencias reiteradas ou o mal uso da praza darán lugar á súa perda e á 



ocupación da mesma polo seguinte solicitante da lista de espera. 

Salvo xustificación específica e por escrito non se considerarán xustificadas as 

ausencias ao comedor os días de asistencia a clase. 

Recoméndase traer unha bolsa de aseo, identificada co seu nome e curso, 

que conterá: 

 cepillo de dentes 

 pasta dentífrica 

 unha toalla pequena 

 xabón 

 un vaso de plástico pequeno 

Os alumnos e alumnas usuarios do servizo de comedor teñen a obriga de 

cumprir as normas de convivencia que están implícitas nos obxectivos específicos 

nos aspectos de hixiene, alimentación e conduta. 

A aqueles que incumpran de forma reiterada ou de forma grave as normas 

de convivencia e hixiene, seranlles aplicadas as directrices marcadas polos artigos 

do Título VI do Regulamento de Normas de Organización e Funcionamento do 

centro. 

As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro serán rexistradas 

por parte do persoal colaborador que as detecte nun parte de incidencias. O equipo 

directivo informará ás familias segundo o protocolo de incidencias. 

AS FAMILIAS: 

As familias poden e deben colaborar co servizo de comedor do Centro: 

 Revisando os menús mensuais cos seus fillos ou fillas e motivándoos para ter unha 

actitude positiva ante a comida. 

 Reforzando na casa as actitudes que se traballan no comedor en canto a 

hixiene, alimentación e comportamento. 

 Informando de calquera incidencia que poida afectar ao seu fillo ou filla no 

tempo de comedor. 

 Informando ao profesorado titor de calquera alteración na asistencia ao 

comedor do seu fillo ou filla. 

 Avisando en secretaría das ausencias e xustificando por escrito as faltas. 

 Aportando as certificacións médicas, en caso de intolerancias alimentarias. 

 Aportando suxestións para a mellora do servizo. 

ACTIVIDADES NO TEMPO DE COMEDOR: 

 ANTES DE XANTAR: 

 Alumnado de Educación Infantil: Ás 14:15 horas serán acompañados/as polas 

nais colaboradoras para ir ao baño e lavar as mans. Comerán nunha quenda 

de 14:30 a 15:30 horas atendidos por persoal colaborador. 

 Alumnado de Educación Primaria 1ª quenda: Ás 14:25 horas baixarán, deixarán 

as mochilas nos andeis correspondentes, lavarán as mans e entrarán ao 

comedor de xeito ordenado e en silencio. Comerán nunha primeira quenda de 

14:30 a 15:00 horas. Ás 15:00h sairán do comedor acompañados por persoal 

colaborador á pista deportiva ou ao patio cuberto no caso de que chova. 

 Alumnado de transporte de 1º e 2º de EP: Entran ao comedor ás 14:30h para 

comer nunha única quenda de 14:30 a 15:30h. 



 Alumnado de Educación Primaria 2ª quenda: Ás 14:30 horas baixarán, deixarán 

as mochilas nos andeis correspondentes e irán á pista deportiva ou ao patio 

cuberto no caso de que chova acompañados por persoal colaborador. Ás 

14:55h farán as filas no patio cuberto para entrar á zona de comedor , lavarán 

as mans e comerán nunha segunda quenda, de 15:00 a 15:30 horas 

 Todos e todas entrarán de xeito ordenado ao comedor pola porta interior que 

comunica coa zona de aulas. 

 O persoal colaborador estará encargado de acompañar ao alumnado nos 

desprazamentos e dentro do comedor para atender ao alumnado no 

momento da comida e despois de xantar no tempo de lecer. 

 A saída do comedor comezará a organizarse ás 15:20h. 

 

DESPOIS DE XANTAR: 

As persoas colaboradoras controlarán a saída do alumnado, acompañarán ao 

alumnado de transporte aos autobuses e coidarán do alumnado que queda no 

centro ata o comezo das actividades extraescolares. 

Para o tempo libre ata o comezo das actividades extraescolares, ofertaranse 

actividades dinámicas e voluntarias que fomenten o xogo cooperativo e estimulen a 

iniciativa, a relación e o coñecemento mutuo entre nenos e nenas. A oferta 

garantirá tanto xogos movidos como tranquilos, así como espazo para o xogo 

autónomo. 

PERSOAL DE ATENCIÓN AO ALUMNADO: 

 Segundo a normativa vixente o persoal de atención ao alumnado vén 

determinado en función do número total dos alumnos e alumnas comensais. Na 

actualidade están autorizadas 12 persoas colaboradoras, das cales unha é 

docente e 11 son pais/nais de alumnado do centro. 

 EQUIPO DE PERSOAL DO COMEDOR ESCOLAR: 

 
COMEDOR ESCOLAR 2019/2020 

Equipo directivo 
Mónica Rodríguez Longueira 
Rocío Gasalla Díaz  

Encargada de comedor Mª Luz Castelo Espiñeira 

 

 

 

 

 

 

 

Nais/pais colaboradores  

 

        Nosireé Sturabotti 

        Olinda Abreu de Sousa 

      

  ( *) Colaboraron o pasado curso: 

 

Erica López Carro* 

       Karina Bermúdez Torreiro*  

       Isabel Vilela Castro* 

Noelia Alves Lopes* 

Raquel Ojeda Cruz* 

Mª del Mar Losada Pérez* 

Xesús Ferreiro García* 

Raquel López Santos* 

Ariana Fuentes Rico* 

 



 

 
FUNCIÓNS DO PERSOAL COLABORADOR: 

As funcións do persoal de atención educativa, apoio e vixilancia do servizo de 

comedor son as que prescribe a normativa e concrétanse nas seguintes: 

 Recollida das alumnas e alumnos de Educación Infantil e de 1º e 2º de Educación 

Primaria. 

 Acompañar aos alumnos e alumnas a lavar as mans. 

 Acompañar aos nenos e nenas ao comedor. 

 Axudar a servir a auga e a comida. 

 Coñecer e estar pendentes do alumnado con intolerancias alimentarias. 

 Axudar e motivar ao alumnado na realización de tarefas como servir, cortar a 

comida, recoller, manter un ton baixo nas conversas... 

 Axudar aos nenos e nenas que o precisen nas actividades de alimentación e aseo. 

 Axudar, especialmente ao alumnado de EI, na recollida das bandexas. 

 Vixiar no tempo da comida e no de despois de xantar no patio. 

 Motivar aos nenos e nenas a participar nas actividades e xogos que se propoñan. 

 Acompañar na saída aos alumnos e alumnas de Educación Infantil e de Educación 

Primaria no momento de ir ao autobús e na entrega ás familias. 

 Informar á encargada do comedor ou ao equipo directivo do centro de calquera 

incidencia relacionada co servizo de comedor para que aquel o poña en 

coñecemento das familias ou tome as medidas oportunas. 

ORGANIZACIÓN DO SERVIZO: 

O Comedor Escolar funcionará desde o primeiro ata o último día lectivo de 

cada curso segundo a Orde que regula o Calendario Escolar para cada curso e 

coas excepcións dos días non lectivos solicitados polo consello escolar. O horario 

xeral de funcionamento do comedor é de 14:30 a 15:30h (tempo para xantar) e de 

15:30 a 16:00h (tempo de lecer despois de xantar). 

O alumnado de EI e o alumnado de transporte de 1º ciclo comerá nunha 

única quenda de 14:30 a 15:30 e o resto de alumnado de EP farao en dúas quendas 

de media hora cada unha, estando a outra media hora no patio. 

 ADMISIÓN: 
As prazas serán adxudicadas polo Consello Escolar seguindo os criterios da 

normativa vixente. O procedemento de admisión e o prazo de solicitude serán 

comunicados mediante circulares informativas e mediante anuncios no taboleiro do 

centro. 

A admisión implica a asistencia ao comedor todos os días da semana. Non 

se admitirán usuarios en días soltos salvo no caso de que queden prazas vacantes e 

a organización do servizo o permita, previa aprobación polo consello escolar. 

O alumnado que non ten dereito aos servizos complementarios gratuítos 

poderá facer uso do servizo de comedor pagando a totalidade do servizo cando 

haxa vacantes. Esta autorización será en precario, de xeito que se pode perder se se 

 

Persoal de cociña 

Martín Varela Allegue  

Beatriz Candal Humanes 

Mónica Pita Rodríguez  

Pilar Rey Varela 

Auxiliar coidadora 
Mª Pilar Correa Ponte 

 



matricula no centro alumnado con máis dereito. 

TARIFAS E BONIFICACIÓNS: 

Artigo 11. Usuarios gratuítos dos comedores  escolares  dependentes  da  consellería con 

competencias en materia de educación 

Serán usuarios gratuítos dos comedores escolares: 

 

– Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil 

pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión 

social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes. 

– Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil que se 

atopen en situación de acollemento residencial ou familiar. 

– Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil cun grao 

de discapacidade declarado igual ou superior ao 33 %. 

– Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil 

pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada 

documentalmente. 

– Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil 

pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 

euros. 

– O persoal de cociña durante os días de desempeño efectivo do seu traballo. 

 

– Os coidadores, educadores e auxiliares de enfermaría que, durante o xantar e os períodos de 

tempo anterior e posterior a ela, atendan os alumnos de educación especial, no tempo de 

desempeño efectivo do seu traballo no comedor escolar. 

– O persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia destinado nos centros de ensino con 

responsabilidades na organización dos comedores escolares ou no coidado dos alumnos 

comensais, durante os días de asistencia efectiva ao comedor. 

– Os pais, nais, titores legais e acolledores familiares de alumnos matriculados en ensino básico e 

segundo ciclo de educación infantil que colaboren na atención dos alumnos comensais 

durante os días en que se desenvolva a súa colaboración efectiva. 

Artigo 12. Persoas beneficiarias de bonificacións nos comedores xestionados pola 

Consellería competente no eido educativo 

1. O uso do comedor escolar nos supostos non descritos no artigo precedente dará 

lugar ao aboamento total ou parcial deste servizo nos termos que se establecen na 

presente norma. 

2. Co obxecto de facilitar ao alumnado con dereito ao acceso a este servizo, a 

consellería asumirá, total ou parcialmente, o seu custo nos seguintes supostos: 

2.1. Serán beneficiarios de bonificación para comedor, agás na contía de 1 euro que se 

aboará por día de servizo, os alumnos cuxa renda familiar neta anual per cápita se 

atope nas seguintes condicións: 

 

 

 

 

2.2. Serán beneficiarios da bonificación para comedor, agás na contía de 2,50 euros que se 

aboarán por día de servizo, os alumnos cuxa renda familiar neta anual per cápita se atope 

nas seguintes condicións: 

Unidades familiares cun único menor que curse ensinanza 

básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil 

Renda anual neta per cápita de 8.000,01 a 

9.000,00 € 

Unidades familiares con dous menores que cursen ensinanza 

básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil 

Renda anual neta per cápita de 8.000,01 a 

9.000,00 € 

 

Unidades familiares con dous menores que cursen ensinanza 

básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil 

Renda anual neta per cápita de 7.000,01 a 

8.000,00 € 

Unidades familiares con tres ou máis menores que cursen ensinanza 

básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil 

Renda anual neta per cápita igual ou 

superior a 7.000,01 € 

 



3. Estarán obrigadas ao pagamento de prezos públicos e das tarifas pola prestación do  

4. servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos sinalados no artigo 1 deste 

decreto: 

a) Os pais, nais e titores legais, en nome e por conta do alumnado usuario, agás que teñan 

dereito á gratuidade total do servizo de comedor. 

b) As restantes persoas usuarias do comedor escolar segundo o sinalado no presente decreto, 

agás que teñan dereito á gratuidade total do servizo de comedor. 

5. O uso do servizo dará lugar ao aboamento dos seguintes prezos públicos e das tarifas por 

parte dos suxeitos obrigados: 

a) 1 euro por día de uso do servizo para os alumnos cuxa renda familiar anual neta per cápita 

se atope nas condicións sinaladas no artigo 12.2.1 deste decreto. 

b) 2,50 euros por día de servizo de comedor para aqueles alumnos cuxa renda familiar anual 

neta per cápita se atope nos supostos recollidos no artigo 12.2.2 deste decreto. 

c) 4,50 euros por día de servizo de comedor para aqueles alumnos cuxa renda familiar anual 

neta per cápita se atope nos seguintes parámetros. 

 

d)  

 

 

 
e) 4,50 euros por día de utilización do servizo de comedor para o persoal docente 

ou non docente destinado no centro escolar, auxiliares de conversa e alumnos 

en prácticas de ensinanzas de maxisterio ou grao equivalente que, sen ter 

responsabilidades na organización dos comedores escolares nin no coidado 

dos alumnos comensais, faga uso do comedor escolar. 



 FORMA DE PAGO: 
A primeira semana de cada mes estarán a disposición das familias os recibos 

correspondentes ao mes anterior. Poderán recollerse na secretaría do centro ou 

descargarse desde o espazo Abalar. 

Unha vez aboado o importe debe entregarse de novo o resgardo na secretaría do centro. 

Prazo para entregar o resgardo de pago: ata o día 20 do mes seguinte ao da 

prestación. 

Os usuarios que non estean ao corrente nos pagos perderán o dereito á praza ata que 

non acheguen á secretaría o correspondente xustificante dos pagos. 

(Artigo 14. Procedemento de autodeclaración dos datos que permitan fixar os prezos públicos e as 

tarifas dos comedores escolares xestionados pola consellería competente en materia de 

educación) 

 

 FALTAS: 

As prazas adxudicadas serán para uso do servizo todos os días da semana. As faltas 

xustificaranse por escrito na secretaría ou por correo electrónico. 

Soamente aquelas faltas xustificadas que se comuniquen antes das 09:45h de cada día 

poderán descontarse do importe do correspondente mes. 

As ausencias reiteradas ou o mal uso da praza darán lugar á súa perda é á ocupación da 

mesma polo seguinte solicitante da lista de espera. 

Salvo xustificación específica e por escrito non se considerarán xustificadas as ausencias 

ao comedor os días de asistencia a clase. 

 

 

 

Unidades familiares cun único menor que curse 

ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 

educación infantil 

Renda anual neta per cápita igual ou 

superior a 9.000,01 € 

Unidades familiares con dous menores que cursen 

ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 

educación infantil 

Renda anual neta per cápita igual ou 

superior a 9.000,01 € 

 



 FALTAS SEN XUSTIFICAR: 

A non xustificación das faltas e/ou a non aceptación polo consello escolar das 

xustificacións alegadas poderán traer consigo a perda da praza no comedor. A 

acumulación do 10% de faltas sen xustificar nun trimestre conlevará a perda da praza de 

comedor previo aviso á familia. 

No caso de acumularse un número de faltas sen xustificar próximo ao 10% no trimestre, 

informarase á familia da situación. 

 BAIXAS: 

Deben solicitarse por escrito na secretaría do centro. 

 


