
- DOCUMENTACIÓN XERAL

 

-Observacións médicas/ ALERXIAS.

-Obrigas asinadas polos pais ou titores/as

legais

-Volante de empadroamento da unidade

familiar.

-Xustificación da ocupación actualizada

dos pais ou titores (fotocopia da última

nómina, certificación de empresa, vida

laboral ou calquera outro tipo de

documentación que acredite dita situación,

no caso de traballadores/as por conta

allea; ou do último recibo do pagamento da

cota á seguridade social no réxime especial

de traballadores/as por conta propia, no

caso de traballadores/as autónomos/as).

- DOCUMENTACIÓN EMERXENCIA

SOCIAL - ANEXO III

2021 / 2022

COMEDOR
ESCOLAR

DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL 

(Sito no antigo edificio do Centro de Saúde)

986360168

ssocial@concellodegondomar.com

CONTACTO



-DENDE ÁS 09:00 H. DO 21 DE XUÑO ATA

ÁS 14:00 H. DO 9 DE XULLO para os

alumnos/as que acudan a semana completa ou

semanas alternas  (ANEXO I A)

INICIO COMEDOR: 13  de setembro

INFANTIL: comunicar o día de comezo tras

período de adaptación

LISTAXE ADMITIDOS/AS:1 de SETEMBRO 

-DENDE ÁS 09:00 H. DO 20 DE SETEMBRO

ATA ÁS 14:00 H. DO 28 DE SETEMBRO para

os alumnos/as que acudan como mínimo dous

días á semana (ANEXO I B)

INICIO COMEDOR: 1 de outubro

LISTAXE ADMITIDOS/AS: 29 de SETEMBRO

PRAZOS

BENEFICIARIOS

 

Os/as beneficiarios/as de axudas para

comedor escolar deberán estar

matriculados nun dos centros públicos de

ensino do Concello de Gondomar que

contan con servizo de comedor e nos niveis

de:

- Educación Infantil (2ª etapa): 3 a 5 anos

- Educación Primaria: 6 a 12 anos

 

 

NOVIDADE: APP COLECHEF : É unha

ferramenta de comunicación para informar

ós/ás pais e nais en tempo real e

personalizada para cada colexio. Para

comunicarse nun clic a través do

smartphone

SOLICITUDE DE PRAZA
- Todos deberán presentar o ANEXO IA ou IB

segundo corresponda a convocatoria e o ANEXO II .

- Para as familias en situación de EXCLUSIÓN

SOCIAL deberán presentar a maiores o ANEXO III  e

a documentación que se reflexa.

EXCLUSIÓN SOCIAL: é unha situación carencial e

transitoria imprevista ou excepcional que provoca

un risco de vulnerabilidade ou desprotección social

que afecta á cobertura das necesidades básicas da

unidade familiar que modifica cualitativamente o seu

contexto persoal e social.

OBRIGAS

 

 

 -Máxima puntualidade na recollida do/a menor

ou menores.

CEIP CHANO PIÑEIRO, SOUTO DONAS E

SERRA VINCIOS: 15:45 HORAS

CEP XOSÉ NEIRA VILAS: 16:00 HORAS

-O/a neno/a ou nenos/as acudirán con neceser

de hixiene bucal.

-CONFIRMADA A PRAZA  de comedor escolar

(dende o Concello) será obrigatorio a

instalación da APP COLECHEF para a

comunicación coa empresa que realiza o

servizo de comedor. Para iniciar a alta na

APP será necesario facilitar número de conta

bancaria, onde se facturarán os menús

mensuais.

-Comunicar a non asistencia do/a neno/a ou

nenos/as á empresa que xestionará o servizo

de comedor mediante a APP no día anterior

antes das 16.00 horas (a non ser así, o menú

será facturado ó/á usuario/a).

-Serán facturados os menús de acordo ó anexo I

A ou IB firmados polo responsable do/a menor

ou menores.

PARA A OBTENCIÓN DE PRAZA NO

COMEDOR ESCOLAR DARASE PRIORIDADE Á

CONCILIACIÓN LABORAL DOS PAIS/NAIS

TRABALLADORES/AS CON ASISTENCIA DE

LUNS A VENRES.

Dada a situación ocasionada pola COVID-19 o

Concello de Gondomar como entidade xestora do

Comedor Escolar aplicará todas aquelas medidas

que se reciban da Consellería de Educación e

Autoridades Sanitarias dentro das competencias

propias da Administración Local.

 
                      COSTE MENÚ DIARIO: 4,14 € USUARIO/A

                       (MENÚ + SERVIZO MONITORES/AS)


