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CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN. 
 

A asociación de nais e pais, ANPA San Cristóbal,  do CEIP Plurilingüe Wenceslao 
Fernández Flórez da Coruña, no momento de aprobar o presente Regulamento, para 
favorecer e realizar as actividades que lle son propias, utiliza o local situado na planta baixa. 
 

O comedor escolar, a parte de contribuír á organización da vida familiar, pódese 
considerar un servizo educativo que ofrece o colexio. 
 

O comedor escolar debe proporcionar a consolidación duns hábitos de saúde e 
hixiene que os non usuarios deste servizo desenvolven na súa contorna familiar. Tamén 
debe permitir traballar outros valores como son a solidariedade, a cooperación e a 
tolerancia. 
 

O comedor escolar deberá cumprir as esixencias establecidas na lexislación vixente, 
en materia de seguridade alimentaria e en concreto, o Regulamento CE 852/2004, de 29 de 
abril, relativo á hixiene dos produtos alimenticios, o Real Decreto 3484/2000 de 29 de 
decembro, polo que se establece as normas de hixiene para a elaboración, distribución e 
comercio de comidas preparadas, e o Real Decreto 202/2000, de 11 de febreiro, polo que 
se regulan as normas relativas aos manipuladores de alimentos. 
 

Por todo iso, fíxanse unha serie de obxectivos e normas que guiarán as actuacións 
de todos aqueles que interveñen no servizo de comedor escolar. 

 
CAPÍTULO II: OBXECTIVOS. 
 

Os obxectivos que se establecen son os seguintes: 
 

1. Obxectivos a cumprir durante o servizo de comedor, na sala do comedor: 
 

 a) Garantir unha dieta que favoreza a saúde. 

b) Promover e desenvolver hábitos alimentarios saudables: comer de todo, mastigar 

ben e correctamente, e acabar a comida servida. 

c) Inculcar hábitos de hixiene persoal.  

d) Inculcar hábitos de bos modais na mesa: posturas, uso correcto dos cubertos... 

e) Fomentar a colaboración e boas relacións entre os compañeiros/as de mesa e 

persoal de comedor. 

 

2. Obxectivos a cumprir durante o tempo libre antes e despois do uso da sala de 

comedor: 

 a) Desenvolver hábitos de convivencia. 
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 b) Desenvolver o compañeirismo, o respecto e a tolerancia. 

c) Aprender a utilizar o tempo libre participando nas actividades. 

d) Observar a todos os nenos e nenas, sobre todo a aqueles que presentan algún 

problema físico, psíquico ou de conduta para dinamizar a súa participación. 

e) Utilizar correctamente os materiais e espazos, logrando unha contorna física e 

social saudable. 

 

CAPÍTULO III: HORARIOS E CONDICIÓNS DO COMEDOR. 
 

1. O comedor escolar comezará o primeiro día lectivo do mes de setembro e finalizará o 

último día lectivo do mes de xuño. 

2. Poden acollerse ao servizo de comedor todos os alumnos/as matriculados no centro 

que así o soliciten. 

3. As familias que se acollan ao servizo comprométense a aboar nos prazos establecidos 

as cotas estipuladas; o non aboamento das mesmas suporá a perda de disfrute do 

servizo do seu fillo/a. 

4. Cando un alumno/a non asista ao colexio, ben por causa xustificada ou sen xustificar, 

ese día ou días non poderá disfrutar do servizo de comedor. 

5. Os alumnos/as ateranse ás normas establecidas para o bo funcionamento do comedor. 

6. Dado o reducido tamaño do comedor, aínda que de momento é suficiente, se fose 

necesario, estableceríanse dúas quendas de comida, en atención ás idades do 

alumnado, comezando sempre polos nenos/as de Educación Infantil (de 3 a 5 anos) e a 

continuación os da primeira quenda de saída, segundo o espazo dispoñible. 

7. O horario de permanencia no centro dos alumnos/as que se acollan ao servizo será 

desde as 14.00 ás 15.45 horas, desde o 11 de setembro de 2019 ata o  19 de xuño de 

2020.  

Establécense dúas quendas de saída: 

Primeira quenda: de  15.00 a 15.20 
Segunda quenda:  de 15.40  a 16.00 
 

8. Por seguridade dos alumnos/as, e salvo nos horarios das quendas de saída, as portas 

do centro permanecerán pechadas durante o horario de comedor. 

10. No horario de comedor os alumnos/as estarán baixo a tutela dos coidadores/as de 

comedor que serán os seus responsables. 

11. Ao terminar a quenda de comedor os alumnos/as deberán ser recollidos polo pai/nai/titor 

legal, salvo: 
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a) Autorización expresa do pai/nai/titor legal, para ser recollidos por outra persoa. 

b) Autorización expresa do pai/nai/titor legal, para que o neno/a abandone só o colexio 

(tan só alumnado de 5.º e 6.º de Primaria e irmáns destes coa debida autorización 

expresa para saír acompañándoos). 

c) Que o alumno/a quede no colexio a realizar actividades extraescolares. 

12. Ao terminar a quenda de comedor os alumnos que permanezan no centro escolar para 

a realización de actividades extraescolares deberán ser recollidos polo monitor/a ou 

coordinador/a da actividade. 

13. Os alumnos/as que disfruten do servizo de comedor poderán utilizar os servizos,  a sala 

de usos múltiples e o patio, sempre baixo a vixilancia dun coidador/a. 

14. Os alumnos/as non poderán andar polo resto das dependencias do colexio. 

15. Ao rematar a comida, os alumnos/as acompañados dos monitores/as, irán aos espazos 

indicados para o descanso e lecer. 

16. Os alumnos/as atenderán en todo momento as indicacións dos monitores/as. 

17. Os monitores/as indicarán  ao alumnado os espazos a utilizar dependendo da 

climatoloxía e da actividade que se realice. 

18. Se vai mal tempo, non se debería saír ao exterior dado que no patio cuberto poderían 

mollarse. 

19. O alumnado coidará o material e as dependencias do centro. 

 
CAPÍTULO IV: LÍMITE DE PRAZAS, SOLICITUDE DE INICIO, BAIXAS E 
MODIFICACIÓNS USUARIOS.  
 

1. Poden acollerse ao servizo de comedor todos os alumnos/as matriculados no centro que 

así o soliciten e sempre que haxa prazas vacantes.  

 
2. Dado o limitado espazo dispoñible para sala de comedor, no caso de ser necesario, tal e 

como se sinala no punto anterior, estableceríanse dúas quendas  de comidas e só 

excepcionalmente no caso de ser imprescindible, aplicaríanse os seguintes criterios: 

 

2.1. Alumnado usuario do comedor no curso escolar anterior, salvo que variase 

substancialmente o criterio polo cal foi admitido. 

2.2  Alumnado en situación económica desfavorable ou que teñan unha 

discapacidade igual ou superior ao 33%. 

2.3 Alumnado membro de familia numerosa. 
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2.4. Alumnado, fillos/as de pais e nais traballadores con incompatibilidade 

demostrada dos seus horarios laborais. 

En caso de empate procederase a un sorteo público realizado polo presidente/a da 

ANPA en presenza do director/a do centro. 

 

3.  Os representantes legais do alumnado poderán solicitar praza facéndoo constar na 

correspondente solicitude de admisión no centro escolar para o curso seguinte.  

4. As inscricións de alta en comedor, madrugadores, así como as modificacións e baixas no 

servizo para o CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez realizaranse por vía 

telemática a través da  web  https://jardanaycomedores.es/wenceslao.  As claves daranse 

ao finalizar o curso. 

 

Unha vez dentro, aparecerán á esquerda as opcións de formularios: 

 

- Solicitude de  praza non servizo de comedor. 

- Solicitude de  praza non servizo de madrugadores. 

- Solicitude de modificación do servizo de comedor. 

- Solicitude de modificación do servizo de madrugadores. 

- Solicitude de  baixa non servizo de comedor. 

- Solicitude de  baixa non servizo de madrugadores. 

 

Formulario de  ALERXIAS E INTOLERANCIAS  

 

Ao principio de curso haberá que cubrir os formularios a) e  b) da lista. Se o alumno 

solicita dieta por ALERXIA ou INTOLERANCIA ALIMENTARIA deberá encher ademais 

obrigatoriamente o formulario  g).  

 

O esquema de cada formulario é o mesmo que en papel: 

 

- Datos de pais, nais ou titores legais e datos do alumno. 

- Elección de modalidade (fixo, fixo-descontinuo ou esporádico). 

- Domiciliación bancaria. 

- ALERXIAS E INTOLERANCIAS: Deberá encher o formulario  g). 

- Facer  click en “Enviar Formulario”. 
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O usuario recibirá un  mail no correo electrónico facilitado, coa confirmación de envío e 

unha copia de todos os datos introducidos no mesmo. 

 

Para aquelas familias que non dispoñan de medios para facer a inscrición  on-line 

darase a posibilidade de utilizar a oficina da ANPA  nos horarios habilitados para a súa 

apertura. 

 

5. O incumprimento de calquera dos requisitos establecidos no apartado anterior, sen que 

sexa preciso requirimento de subsanación, determinará a falta de efectos da solicitude de 

praza, sen prexuízo de que se proceda novamente á súa solicitude. 

6. Poderán incorporarse alumnos/as ao servizo de comedor en data distinta á primeira 

quincena do mes de xuño, se existisen prazas vacantes, debendo cumprimentarse todos os  

requisitos sinalados nos apartados anteriores, antes do día 22 do mes anterior a aquel en 

que deba producir efecto. 

7. Para dar de baixa ou modificar as condicións do servizo a un usuario/a no servizo 

deberase facelo a través da páxina web,  antes do día 26 do mes anterior ao que se desexe 

que a baixa ou modificación produza efecto. 

8. Poderán facer uso  dos comedor   alumnos/as con carácter esporádico, sempre que haxa 

prazas vacantes. Os rapaces accederán directamente   ao comedor desde as súas aulas ao 

finalizar o seu horario escolar. Os  alumnos de infantil serán recollidos nas dependencias de 

educación infantil por monitores da  empresa de “catering”.  

Ao finalizar o  servizo de comedor, os  alumnos/as  serán recollidos  polo  

pai/nai/titor/a pola porta  esquerda  da  fachada  principal  do  centro. Os horarios de 

recollida  serán de 15.00 -15.15 h. ou de 15.40 -16.00 h. 

Os  alumnos  poden  asistir ao  comedor con carácter fixo ou esporádico.  

Se asisten con carácter fixo, pódese  escoller cantos e cales  serán os días  da semana que 

os rapaces van facer uso do servizo de comedor.  

Para usar o comedor con carácter esporádico en días puntuais, deberase avisar a 

Jardanay (981 126 627) ou ao coordinador/a (647 468 921) antes das 9 da mañá do día de 

asistencia. 

 
CAPÍTULO V: OBRIGAS DOS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS/AS. 
 
     Os pais/nais/titores legais de alumnos/as que se acollan ao servizo de comedor: 

1. Comprométense a aboar nos prazos establecidos pola empresa que presta o servizo de 

comedor as cotas estipuladas. O incumprimento da obriga de pago determinará, previa 
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comunicación dos responsables da empresa concesionaria do servizo, a perda do dereito 

ao uso do comedor. 

2. Deberán recoller aos alumnos/as á saída do comedor na quenda que lles corresponda. O 

incumprimento desta obriga determinarános casos que se estimen oportunos , que a xunta 

directiva da ANPA poña este feito en coñecemento do director/a do centro por se se trátase 

dunha situación irregular ou de abandono, para adoptar as medidas que legalmente resulten 

procedentes. 

3. Non poderán recoller aos alumnos/as fóra do horario de saída establecido. 

4. Respectarán e aceptarán o presente regulamento. 

 

CAPÍTULO VI: OBRIGAS DOS ALUMNOS/AS 
 

Son obrigacións dos alumnos/as: 
 

1. Seguir sempre as indicacións do persoal que os atende no comedor. 

2. Coidar, respectar e utilizar correctamente os bens, mobles e as instalacións do comedor 

e das restantes dependencias do centro. 

3. Tratar co debido respecto a todo o persoal do comedor. 

4. Tratar co debido respecto a todos os compañeiros/as. 

5. Antes e despois de comer lavaranse as mans.  

6. Despois de comer lavaranse os dentes. 

7. Falarán en voz baixa na sala de comedor, co fin de non molestar aos demais. 

8. Á mesa manterán a debida compostura: non se porán os cóbados na mesa; non falarán 

coa boca chea; ao mastigar manterán a boca pechada; non farán ruído ao mastigar; non 

beberán antes de ter tragada a comida; antes de beber será necesario limparse os 

beizos co pano de mesa; utilizarán sempre o pano de mesa.  

9. Estarán correctamente sentados na súa cadeira e non se abanearán na mesma. 

10. Deben probar de todo, e non soamente os alimentos que máis lles gusten. 

11. Non manipularán os alimentos coas mans. 

12. Non tirarán nada ao chan; o comedor debe manterse limpo. 

13. Utilizarán correctamente os utensilios, non xogarán con eles; non se empuñarán nin se 

xesticulará con eles; non se fará ruído golpeando os pratos, vasos ou a mesa; non levarán o 

coitelo nin a pa de peixe á boca. 

14. Ao terminar de comer colocarán ordenadamente os cubertos no prato. 

15. As sobras da comida, as pelas das froitas e os anacos de pan sobrantes recolleranse no 

prato e nunca enriba da mesa. 
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16. Non xogarán na sala de comedor. 

17. Terminarán a comida na sala de comedor, nunca nos espazos de tempo de descanso 

ou recreo. 

18. Non se levantarán da mesa ata que todos terminen ou ata que lle lo indique o monitor/a. 

19. Ao terminar a comida serán acompañados dos monitores/as que lles indicarán os 

espazos indicados para descanso ou recreo. 

20. Respectarán as demais pertenzas dos usuarios do comedor. 

21. O pan individual non debe cortarse co coitelo, para iso empregarase a man. 

22. Os alimentos deben cortarse con coidado, un anaquiño de cada vez. 

23. Todas estas normas serán recordadas e vixiadas para que se cumpran diariamente e 

actuarán para corrixilas no momento en que sexan vulneradas. 

 
CAPITULO VII: PERSOAL DO COMEDOR. 
 
1. O persoal de atención educativa, apoio e vixilancia do servizo de comedor será nomeado 

pola empresa concesionaria do servizo de comedor e deberá reunir os requisitos e titulación 

esixidos pola normativa vixente. 

2. O persoal de atención educativa, apoio e vixilancia do servizo de comedor, ademais da 

imprescindible presenza física durante a prestación do servizo no seu conxunto, realizará as 

seguintes funcións: 

a) Cumprirá co labor de coidado, atención educativa ao alumnado e apoio ás 

actividades establecidas de acordo co programa anual do servizo de comedor 

escolar. 

b) Coordinará tarefas relativas á educación para a saúde, adquisición de hábitos 

sociais e unha correcta utilización e conservación dos utensilios de comedor. 

c) Axudará ao alumnado que, por idade ou necesidades asociadas ás condicións 

persoais específicas de discapacidade, necesiten a colaboración e soporte dun 

adulto nas actividades de alimentación e aseo. 

d) Informará ao equipo directivo da ANPA do centro de calquera incidencia relacionada 

co desenvolvemento do servizo de comedor, para que se poña en coñecemento das 

familia 

e) Atenderá ao alumnado nos períodos de antes e despois de comer, basicamente no 

exercicio e desenvolvemento de actividades programadas para eses períodos, 

atendendo ás orientacións do encargado/a do servizo de comedor escolar. 
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3. Serán os responsables dos usuarios/as durante o horario de servizo de comedor, 

vixiándoos e coidándoos ata que sexan recollidos conforme ao establecido no capítulo III. 

Se o neno/a está autorizado a abandonar só o colexio, vixiarán que o faga na quenda que 

lle corresponde. 

4. Establecerán as pautas de actuación dos usuarios/as, educándoos nas normas básicas 

de comportamento na mesa. 

5. Marcarán as directrices de utilización dos espazos a ocupar nas actividades lúdicas. 

6. Velarán para que o recinto do centro permaneza pechado, salvo nos horarios de saída, 

nos que porán especial atención para o cumprimento do establecido no apartado 3 deste 

capítulo. 

7. Terán especial coidado para detectar as posibles alerxias que poidan presentar os 

usuarios/as e comunicarano de forma inmediata ao responsable da empresa concesionaria 

do servizo. 

8. Asistirán e acompañarán ao alumnado enfermo ou accidentado. Se algún usuario/a do 

comedor sufrise un accidente ou enfermidade, chamarán por teléfono ao pai/nai/titor legal. 

Se o usuario/a requirise atención médica cubrirán o correspondente parte do seguro de 

accidentes e de ser necesario establecerán a evacuación ao centro sanitario de urxencias 

que corresponda, permanecendo co neno/a ata que a familia se faga cargo do menor. Dita 

enfermidade e/ou accidente comunicarase tamén á ANPA. 

9. Conforme se establece no capítulo seguinte sancionarán as faltas leves, no momento en 

que ocorran, apercibimento ao alumno/a de forma privada. Baixo ningún concepto e por 

ningún motivo aplicarán castigos físicos nin ningún outro que supoña vexación moral ou 

discriminación do usuario/a. En ningún caso se privará, como castigo, da inxesta da ración 

completa de comida que estea establecida no menú. 

10. Comunicarán por escrito á ANPA as faltas leves, graves ou moi graves que se 

produzan. 

11. Tamén será competencia deste persoal as seguintes funcións, acordes coa súa 

categoría profesional, nos termos que estableza o convenio colectivo de aplicación, e a 

título indicativo: 

a) Velar pola calidade e conservación dos alimentos, cumprindo as normas de 

sanidade e hixiene. 

b) Servizo de atención ás mesas dos usuarios/as. 

c) Limpeza das instalacións e equipamentos do servizo de comedor escolar, coidando 

o seu uso e conservación. 
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d) Información ao encargado/a do servizo de comedor daquelas cuestións que afecten 

o funcionamento do servizo. 

e) Colaborar no seguimento dos protocolos de seguridade e hixiene e de riscos 

laborais. 

f) Asistir, no seu caso, ás actividades específicas programadas dentro do Plan de 

formación continuada. 

11. Vixiarán en todo momento que se cumpra o establecido neste regulamento. 

12. Levarán a cabo, a diario, un rexistro de incidencias do comedor (asistencia, faltas leves 

reiteradas, graves ou moi graves e calquera outra, se a houber). 

 
CAPÍTULO VIII: INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
 
1. As condutas contrarias ao establecido no capítulo VI consideraranse como faltas leves, 

graves ou moi graves e serán cualificadas e sancionadas conforme se establece nas 

seccións deste capítulo e o capítulo IX, tendo en conta o establecido nos apartados 

seguintes. 

2. Non se imporán sancións contrarias á dignidade física ou persoal do usuario/a. 

3. Respectarase a debida proporción entre a falta e a sanción aplicada, tendo en conta a 

idade do usuario/a e as súas circunstancias persoais, familiares e sociais. 

4. En ningún caso, a sanción poderá consistir en privar ao alumno/a da inxesta da ración 

completa de comida que estea establecida no menú. 

5. En todo caso, para sancionar unha conduta, terase en conta o recoñecemento 

espontáneo da conduta incorrecta. 

6. As sancións prescribirán ao finalizar o curso escolar. 

Consideracións a ter en conta no momento de establecer as sancións. 

Atenuantes:  

a) Recoñecemento espontáneo da conducta incorrecta. 

b) Falta de intencionalidade. 

c) A idade do neno/a. 

Agravantes: 

a) A reiteración dun tipo de conduta. 

b) O non recoñecemento de ser o autor das mesmas. 
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SECCIÓN 1.ª: Faltas leves e sancións. 

1. Son faltas leves: Todas aquelas condutas que vulneren o establecido no capítulo VI, que 

non sexan o suficientemente importantes como para consideralas faltas graves ou moi 

graves. 

2. Sanción das faltas leves: A sanción das faltas leves levarase a cabo polo monitor/a no 

momento en que ocorran, e consistirán en apercibimento ao alumno/a de forma privada. 

a) Se a falta a cometeu cun compañeiro/a, deberá pedirlle desculpas ao ofendido/a. 

b) Se a falta incide na hixiene do comedor, daráselle a coñecer ao alumno/a que a 

próxima vez deberá limpar o manchado se fose feito adrede. 

c) A reiteración de faltas leves deberá ser comunicado ao director/a do centro por se 

constitúen unha falta grave. 

 
SECCIÓN 2.ª: Faltas graves e sancións. 

1. Son faltas graves: 

a) A reiteración de 5 faltas leves nun prazo de 30 días naturais, contados de data a 

data. 

b) Os actos de indisciplina, actos de inxuria ou ofensa grave a membros de comedor, 

tanto a usuarios/as como persoal encargado do mesmo. 

c) A agresión física ou moral a membros do comedor, tanto a usuarios/as como persoal 

encargado do mesmo. 

d) Os actos de discriminación contra membros do comedor, tanto usuarios/as como 

persoal encargado do mesmo. 

e) Os danos graves causados polo uso indebido e intencionado nos bens do comedor, 

instalacións do comedor e demais dependencias do colexio postas ao servizo do 

comedor. 

f) As actuacións prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal dos membros do 

comedor. 

g) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvimiento das 

actividades de comedor 

h) O incumprimento da sanción dunha falta leve. 
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2. Sancións das faltas graves. A sanción das faltas graves poderá consistir nunha ou máis 

das seguintes: 

a) Realización de tarefas que contribúan a mellorar o desenvolvemento do comedor. 

b) Reparación dos danos causados. 

c) Suspensión do dereito de asistencia ao comedor durante un período non superior a 

3 días lectivos nos que o alumno/a sexa usuario/a do comedor. 

 O coordinador/a ou responsable do comedor comunicará a falta grave, verbalmente, 

no mesmo día de cometela, aos pais/nais ou titores legais, e por escrito, á ANPA e á 

dirección do centro. 

 A sanción de faltas graves correspóndelle levala a cabo ao director/a do centro, e 

non levará implícito a instrución dun expediente sancionador. 

 Esta sanción será informada á Comision de convivencia en reunión extraordinaria. 

 A dirección comunicará a sanción, por escrito, aos pais/ titores legais do alumno/a e 

á ANPA  e esta á empresa concesionaria do comedor. 

 

SECCIÓN 3.ª: Faltas moi graves e sancións. 

1. Son faltas moi graves: 

a) Todas aquelas condutas que poidan pór en perigo a integridade física de 

membros do comedor, tanto de usuarios/as como persoal encargado do mesmo. 

b) A reiteración de 3 faltas graves nun prazo de 30 días naturais, contados de data a 

data. 

c) O incumprimento da sanción, como mínimo, de dúas faltas graves. 

 

As faltas moi graves poden levar como sanción a exclusión definitiva como usuario/a do 

comedor. 

 

2. Sanción das faltas moi graves: 

a) Unha falta moi grave, suspenderá o dereito de asistencia ao comedor durante un 

período non superior a 15 días lectivos. 
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b) Dúas faltas moi graves cometidas nun período de 60 días naturais, contados de 

data a data, suspenderán o dereito de asistencia ao comedor durante un período superior a 

15 días lectivos e non superior a 30 días lectivos. 

 

 

c) Tres faltas moi graves, cometidas nun curso escolar, suspenderán de forma 

definitiva durante devandito curso escolar, o dereito de asistencia ao comedor. 

 O coordinador/a ou responsable do comedor comunicará a falta moi grave, 

verbalmente, no mesmo día de cometela, aos pais/nais ou titores legais, e por 

escrito, á ANPA e á dirección do centro. 

 As faltas moi graves serán sancionadas polo director/a, previa instrución do 

expediente correspondente. 

 Mentres dure o proceso de instrución o director/a do centro, xunto cos responsables 

do comedor e a ANPA, poderán adoptar medidas provisionais para o bo 

funcionamento do servizo. 

 A dirección do centro nomeará un instrutor dentro da Comisión de convivencia. 

 As faltas moi graves informaranse na reunión extraordinaria de Comisión de 

convivencia é posteriormente no consello escolar. 

 

CAPÍTULO IX: PROCEDEMENTO SANCIONADOR. 
 
SECCIÓN 1.ª: Procedemento sancionador das infraccións graves. 

1. O coordinador/a ou responsable do comedor comunicará a falta  grave, verbalmente, 

no mesmo día de cometela, aos pais/nais ou titores legais, e por escrito, á ANPA e á 

dirección do centro.  

2. A falta comunicarase  por escrito ao pai/nai/titor legal do usuario/a infractor, con  

indicación da conduta que se lle imputa  e as medidas de  corrección   que  se  

propoñan, con  ofrecemento  de  prazo  de  audiencia, nun prazo non inferior a 5 

días lectivos. 

3. As sancións por faltas graves serán acordadas polo director/a do centro na Comisión 

de convivencia.  
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4. A sanción comunicarase   por  escrito  ao   pai/nai/titor   legal  do  usuario/a infractor,  

á  xunta  directiva   da  ANPA e ao  consello  escolar  en reunión ordinaria.  

5. A ANPA informará ao responsable da  empresa concesionaria do comedor da 

sanción tomada.  

 

6. O prazo de duración para a toma de decisión da  sanción non  poderá ser  superior a 

15 días lectivos, contados desde o día  seguinte ao de comunicación  ao  pai/nai/titor 

legal do usuario/a ata a emisión da sanción. O  incumprimento do prazo de  duración 

do procedemento determinará a súa caducidade.  

7. Mentres   dure   o   procedemento   sancionador,   o    director/a   do centro e a xunta 

directiva da  ANPA  xunto cos responsables do comedor poderán   adoptar  medidas  

provisionais para o bo funcionamento  do servizo. 

   

SECCIÓN 2.ª: Procedemento sancionador das infraccións moi graves. 

 

1. O coordinador/a ou responsable do comedor comunicará a falta  moi grave, 

verbalmente, no mesmo día de cometela, aos pais/nais ou titores legais, e por 

escrito, á ANPA e á dirección do centro.  

2. O acordo de inicio do expediente sancionador por infracción moi grave 

correspóndelle ao director/a do centro e a súa instrución á Comision de convivencia 

onde o director designara a un mestre intructor. 

3. O acordo  de inicio  do  proceso de   instrucción  para a toma de decisión do tipo de 

sanción, comunicarase por escrito ao pai/nai/titor legal  do  usuario/a infractor, con  

indicación da conduta que se lle imputa e as medidas posibles de corrección, con  

ofrecemento de prazo de audiencia, non inferior a 5 días lectivos. 

4. As sancións por faltas moi graves serán consensuadas na Comisión de convivencia 

e comunicadas pola dirección do centro. 

5. A sanción acordada  comunicarase   por  escrito  ao   pai/nai/titor  legal  do  usuario/a 

infractor, á xunta  directiva da ANPA e esta ao responsable da empresa 

concesionaria de comedor. Informarase tamén nun consello escolar ordinario. 

6. O  prazo  de duración  do  procedemento  sancionador  non poderá ser superior a 15 

días lectivos,  contados   desde   o  día   seguinte  ao  de  comunicación  ao  
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pai/nai/titor legal  do usuario/a   do   acordo   de  inicio,  ata  o  día  en  que  se  dicte  

a sanción.  O incumprimiento do prazo de duración do procedemento determinará a 

súa caducidade.  

7. Mentres dure o procedemento de instrución o director/a do centro e a xunta directiva 

da ANPA xunto cos responsables do comedor poderán adoptar medidas provisionais 

para o bo funcionamento do servizo. 

8. As sancións prescribirán ao finalizar o curso escolar. 

 
 
CAPÍTULO X: RELACIÓNS ENTRE ANPA/DIRECCIÓN DO CENTRO E A EMPRESA 
CONCESIONARIA DO SERVIZO DE COMEDOR. 

 
1. A empresa concesionaria do servizo de comedor deberá enviar á xunta directiva da 

ANPA e á dirección do centro: 

a) A relación nominal das persoas adultas que se encarguen da prestación do servizo 

do comedor. 

b) A relación de usuarios/as na que figure o nome e apelidos, dirección, teléfono, idade, 

curso, se presenta algún tipo de alerxia alimentaria, intolerancia a algún tipo de 

alimentos, ou algunha enfermidade crónica (asma, diabetes, celiaquía, etc.). 

c) Mensualmente, enviarán a relación de menús que se serve no comedor. 

d) Semanalmente, enviarán á dirección do centro o menú dos coidadores/as para que 

poidan elixir dous pratos do menú. 

 

2. O persoal do comedor: 

a) Estará en contacto coa ANPA e a dirección do centro, comunicándose calquera 

incidencia sinalable conforme ao establecido nos capítulos anteriores.  

b) Servirán de canle de comunicación entre a empresa que suministra o “catering” e a 

dirección do centro. 

c) Comunicaranlle á dirección do centro, de forma inmediata, a comisión dalgunha falta 

grave ou moi grave por parte dos usuarios/as do comedor, establecendo reunións 

periódicas.  

d) O coordinador/a do comedor reunirase co director/a do centro sempre que exista 

motivo xustificado, e para a toma de decisións sobre as sancións de faltas leves dos 

usuarios. 
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e) O coordinador/a do comedor ou o responsable do mesmo e a xunta directiva da 

ANPA ou a comisión de comedor de dita xunta, reuniranse a requirimento de 

calquera deles, cando exista motivo xustificado. 

 

3. En relación coa ANPA:  

a) Un representante da ANPA deberá estar presente nas reunións que se celebren 

entre a dirección do centro e o responsable do comedor, por petición dalgunha das 

partes. 

b) A ANPA servirá de canle de comunicación coa dirección do centro e a Federación de 

ANPAS de centros públicos. 

c) Haberá un representante da ANPA que formará parte da Comisión de convivencia. 

d) A ANPA facilitará ao centro a documentación que para o funcionamento do comedor 

lle sexa facilitada tanto pola Federación de ANPAs como pola empresa 

concesionaria do servizo. 

4. En relación ao centro: 

a) O centro, unha vez que o consello escolar  aprobe o funcionamento do comedor no 

mesmo, facilitaralle á ANPA un local axeitado para prestar ese servizo. 

b) O centro facilitará, dentro das súas posiblidades, as mesas e cadeiras necesarias 

para o funcionamento do servizo. 

5. A empresa adxudicataria do servizo proporcionará: 

- Os utensilios de cociña e comedor necesarios. 

- As máquinas necesarias (lavalouzas, etc). 

- O material necesario para a conservación e hixiene do local. 

- A limpeza do mesmo. 

A empresa comprométese a cumprir coas normas de hixiene esixidas para o 

funcionamento dun servizo deste tipo. 
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DISPOSICIÓNS FINAIS 
 
1. O estipulado neste regulamento é de obrigado cumprimento para todas as entidades e 

persoas nomeadas no mesmo. 

2. O presente regulamento, formará parte da Programación Xeral Anual, do NOF do centro,  

e no seu defecto como anexo do RRI. 

O regulamento poderá poderá ser modificado: 

a) Se así o esixisen novas disposicións sobre regulación de comedores. 

b) A petición dalgunha das partes con cumprimento dos mesmos requisitos esixidos 

para a súa aprobación. 

 

 

 

 

 

 

Este regulamento foi aprobado por acordo da Asemblea extraordinaria  da ANPA 

SAN CRISTÓBAL celebrada o día 17 de outubro de 2019 e incorporado ao Regulamento de 

réxime interno do CEIP Plurilingüe WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ aprobado polo 

consello escolar en convocatoria ordinaria de 21 de outubro de 2019. 
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