
 

 

 O comedor comezará o día 12 de setembro e rematará a súa actividade o 21 de xuño de 2019. O seu 

horario será de 14:00 a 16:00 horas. 

 Os/as comensais terán que ser recollidos  antes das 16 horas, xa que as coidadoras rematan o seu 

horario de traballo. 

 O alumnado que sexa recollido por persoas que no sexan os seus pais ou titores, deberán firmar a 

autorización para tal fin dispoñible na secretaría do centro na que figurarán os datos do adulto que se fai 

responsable do nen@. 

 O alumnado de 5º e 6º poderá saír só sempre que aporten unha autorización asinada polos seus país ou 

titores. 

 O número de teléfono no que comunicar os avisos relacionados co comedor e o seguinte: 

Responsable de comedor: Almudena, teléfono: 636 148 653 

 Todos os usuarios teñen a obriga de comunicar ao responsable do comedor, entre as 8:45 ás 9:15h. ou o 

día anterior: 

 Fixos e becados: A non asistencia ao comedor ese día. De non facelo, o usuario non terá dereito á 

compensación dese menú no mes seguinte. No caso dos becados, poderá dar lugar á apertura de 

expediente que leve consigo a perda da axuda do Concello. 

 Esporádicos: A asistencia ao comedor nese día ou en días sucesivos. 

 Todos os usuarios: O cambio de menú por motivos de saúde, coas restricións mencionadas no último 

apartado. 

 
 

 É condición indispensable para todos (incluso para os becados), ter aboado a cota anual de socio (15€) no 

primeiro trimestre do curso. 

 O prezo do menú para os comensais fixos e fixos descontinuos é de 3,37 euros por día. 

 Os/as alumnos/as esporádicos pagarán 6 euros por día. 

 O prezo para os comensais becados será de 0 euros mensuais. 

 O pago dos recibos do comedor farase nos 10 primeiros días do mes seguinte. No caso de non facelo, 

o/a neno/a non poderá seguir asistindo ao comedor. En setembro deberá pagarse antes do remate do 

mes. Pagarase no seguinte número de conta:  

c/c ESO6 2080 0527 11 3040005842 de ABANCA 

 
 

 

 Durante o horario do comedor, os/as alumnos/as cumprirán as normas de hixiene e comportamento que 

establezan as monitoras da acordo co Consello Escolar. Estas normas estarán expostas no comedor en 

lugar visible. 

 As monitoras cubrirán diariamente un parte de incidencias de comedor que entregarán ao responsable do 

comedor e á dirección do centro. En caso de faltas graves pódese perder o dereito de asistencia ao 

comedor previo aviso ás familias e ao Concello, en caso de ser becados. 

 En particular, os nenos/as deberán levar cepillo e pasta  de dentes, así como un vasiño para facer a 

enxaugadura, dentro dunha bolsiña ou neceser co seu nome no exterior. Nos períodos vacacionais, 

deberán levar á casa o kit completo a fin de ser revisado, volvendo a traelo novamente o seguinte día 

lectivo. 

 

 
 

 Para pedir un cambio no menú por motivos de saúde, haberá que chamar ao encargado do comedor entre 

as 8:45 ata as 9:15 horas, ao teléfono 636 148 653 

 No caso de alerxias/menús con réxime especial, deberán aportar un informe médico e unha 

autorización conforme pode asistir ao comedor escolar. O informe deberá renovarse cada curso escolar. 
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