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O comedor escolar, de acordo co Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se 

regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios 

dependentes da consellería con competencias en materia de educación, é un recurso 

educativo de carácter complementario, compensatorio e social, especialmente destinado 

a garantir a efectividade da educación básica obrigatoria dentro dos principios de 

igualdade e solidariedade. 

Entenderase como servizo de comedor os servizos de xantar e de atención aos 

usuarios nos períodos de tempo libre anterior e posterior nos cales se fomentarán 

programas de promoción da saúde, hábitos alimentarios e habilidades persoais. 

 

1.- Modalidade. 
 

No CPI do Feal, a modalidade do servizo de comedor escolar, é a de xestión 

indirecta da consellería competente en materia de educación, mediante a contratación 

con empresarios individuais ou empresas de restauración da elaboración, nas 

dependencias do centro ou nas da empresa, dos menús, o seu transporte, se é o caso, así 

como o servizo ás mesas, a atención dos alumnos comensais e a limpeza do comedor e 

da cociña. 

 

2.- Categoría do comedor escolar. 
 

Segundo o número de comensais, o comedor é de tipo A: ata 75 comensais, 

posto que o número de prazas adxudicadas é de 43 + 1. 

Terán a consideración de usuarios de comedor, os citados no artigo 4 do Decreto 

132/2013 do 1 de agosto. 

 

3.- Normas básicas. 
 

 A inscrición no servizo de comedor escolar ten carácter anual, e 

excepcionalmente poderán incorporarse alumnos durante o curso. As familias 

cubrirán a ficha correspondente con todos os datos, e será moi importante 

especificar os números de teléfono de contacto. 

 No caso de existir ao inicio de curso máis solicitudes de usuarios que prazas 

dispoñibles, será o Consello Escolar do centro quen determine o listado final de 

admisión, segundo as normativas existentes.  

 O servizo de comedor funcionará desde o primeiro ata o derradeiro día de clase. 

 O prezo do servizo establecerase e comunicarase ao inicio de cada curso.  

 As baixas ou modificacións de utilización deste servizo deberanse notificar á 

Responsable do comedor cunha antelación de unha semana para non perturbar o 

servizo. 

 Os alumnos que asistan ao comedor deberán encontrarse ben de saúde debido ao 

risco de contaxios, que nun servizo deste tipo é bastante alto.  

 Todo o persoal que desenvolva as súas funcións no tempo de comedor escolar 
forma parte da Comunidade Educativa, e débeselle respectar como aos demais 

membros. É a súa responsabilidade o coidado e atención xeral de todas e todos 

os usuarios do mesmo, non así do alumnado alleo a este servizo. 

 Os pais e nais non accederán ás instalacións do comedor salvo indicación ou 

requerimento do persoal do comedor.  

 Se existise algún tipo de indicación específica sobre as persoas que poden 

facerse cargo dun neno ou dunha nena en particular, tras a utilización deste 



servizo, a familia deberá comunicarllo ao Director e esta información será posta 

en coñecemento do persoal do comedor.  

 O cobro do servizo de comedor farase única e exclusivamente mediante 

domiciliación bancaria. 

 Os usuarios deberán comunicar aos centros de ensino cunha antelación mínima 

dun día se non van facer uso do servizo de comedor (artigo 15.1 do decreto 

132/2013 que regula os comedores escolares). Do mesmo xeito, os usuarios 

esporádicos terán que avisar antes das 09:30 do mesmo día que van a utilizar o 

servizo. 

 

4.- Atención ao alumnado usuario do servizo de comedor. 
 

O persoal de comedor, ademais da imprescindible presenza física durante a 

prestación do servizo no seu conxunto, desenvolverá as seguintes funcións: 

 

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

establecidas de acordo co programa anual do servizo de comedor escolar. 

b) Coordinar tarefas relativas á educación para a saúde, adquisición de hábitos sociais e 

unha correcta utilización e conservación do comedor. 

c) Axudar os alumnos e alumnas que, por idade ou necesidades asociadas a condicións 

persoais específicas de discapacidade, necesiten a colaboración e soporte dun adulto nas 

actividades da alimentación e aseo. 

d) Informar ó equipo directivo do centro, no modelo de impreso (anexo II) que este lles 

facilitará, de calquera incidencia relacionada co desenvolvemento do servizo de 

comedor, para que aquel o poña en coñecemento das familias. 

e) Atención ao alumnado nos períodos de antes e despois do xantar, basicamente no 

exercicio e desenvolvemento de actividades programadas para eses períodos, atendendo 

ás orientacións do encargado do servizo de comedor escolar. 

f) En razón do carácter educativo do servizo de comedor escolar fomentarase a 

colaboración do alumnado a partir de 5º de primaria, sen que iso supoña, a ausencia 

física ou substitución do persoal habitual encargado da atención no devandito servizo. 

g) Recoller aos alumnos usuarios do comedor pertencentes a Educación Infantil na porta 

de saída do centro. 

 

5.- Persoal laboral do servizo de comedor escolar. 
 

Será competencia do persoal laboral do servizo de comedor as seguintes 

funcións: 

 

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

sanidade e hixiene. 

 Servizo de atención ás mesas dos usuarios. 

 Limpeza das instalacións e equipamentos do servizo de comedor escolar, 
coidando o seu uso e conservación. 

 Informar o/a encargado/a do servizo de comedor escolar daquelas outras 

cuestións que afecten o funcionamento do servizo. 

 Colaborar no seguimento dos protocolos de seguranza e hixiene e de riscos 

laborais. 

 Levar un control de asistencia do alumnado ó comedor. 

 Recoller as opinións do alumnado sobre os menús servidos. 



6.- Organización e funcións: atribucións do consello escolar e do 

equipo directivo. 
 

Corresponden aos órganos colexiados e unipersoais do centro, as seguintes 

funcións: 

 

• O consello escolar: 

 

 Aprobar dentro da normativa vixente o presente protocolo que recolle as 

directrices de organización e funcionamento do servizo de comedor escolar, así 

como o seu seguimento e avaliación durante o curso escolar. Este protocolo será 

parte integrante do regulamento orgánico do centro. 

 Decidir sobre a admisión do alumnado usuario, de acordo cos criterios de 

prioridade establecidos na normativa vixente. 

 Aprobar o plan de actividades educativas e recreativas que desenvolverá o 

alumnado que utilice o servizo de comedor escolar. 

 

• Director/a do centro: 

 

 Elaborar co equipo directivo, e de acordo coa comisión do servizo de comedor, o 

protocolo de funcionamento do servizo de comedor escolar, como parte 

integrante da programación xeral anual do centro. 

 Dirixir e coordinar o servizo de comedor escolar. 

 Supervisar o correcto funcionamento do servizo de comedor prestado polo 

centro. 

 Coordinar as tarefas do persoal que preste servizos no comedor escolar. 

 Velar polo cumprimento das normas sobre sanidade e hixiene, de acordo cos 

protocolos que para o efecto remitirá a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 Calquera outra función necesaria para o correcto funcionamento do servizo. 

 

 

7.-Normativa e medidas de seguranza e hixiene. 
 

Todos os comedores escolares deberán cumprir as exixencias establecidas no 

Real decreto 2207/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas de 

hixiene relativas aos produtos alimenticios, o Real decreto 3484/2000, do 29 de 

decembro, polo que se establecen as normas de hixiene para a elaboración, distribución 

e comercio das comidas preparadas, e o Real decreto 202/2000, do 11 de febreiro, sobre 

manipuladores de alimentos, así como as demais disposicións legais vixentes en materia 

de comedores colectivos. 

De acordo coa normativa vixente está prohibido o consumo de bebidas 

alcohólicas e tabaco nos centros educativos e, polo tanto, nas instalacións onde se presta 
o servizo de comedor escolar. 

Antes de comezar o curso escolar, o director ou directora do centro dará as 

instrucións oportunas para que se revisen todas as instalacións de cociña, 

almacenamento, rede eléctrica e tomas de auga e gas, así como a desinsectación e 

desinfección dos locais e utensilios de cociña, despensas, almacén e comedor. 

 

 



8.-Gratuidade ou axudas do servizo de comedor. 
 

Será beneficiario de axuda establecida para o servizo de comedor escolar o 

alumnado escolarizado no centro nos niveis de ensino obrigatorio e segundo ciclo de 

educación infantil detallado nos artigos 11 e 12 do Decreto 132/2013 do 1 de agosto. 

 

9.-Avaliación e seguimento. 
 

Na memoria final de curso incluirase unha parte sobre o funcionamento do 

servizo de comedor escolar, así como as propostas de mellora que se coiden 

convenientes, cunha valoración económica delas, que será obxecto de coñecemento e 

valoración do consello escolar, e da cal se lle dará traslado á Secretaría Xeral da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

10.-Deberes e dereitos dos usuarios do comedor escolar. 
 

Dereitos 

 A unha alimentación que proporcione unha dieta equilibrada que favoreza a 
adquisición de hábitos dietéticos axeitados. 

 A ser atendidos e respectados polo persoal do servizo de comedor durante as 
comidas e o tempo libre anterior e posterior ás mesmas. 

 A formular suxestións relativas ó funcionamento do servizo de comedor, menús 

e outras circunstancias que se produzan. 

 A ser informados dos menús mensuais que serán colgados na páxina web do 
centro e na porta do comedor. 

 

Deberes 

 Entrar ordenadamente no comedor e manter un ton de voz axeitado que evite 
molestias ós demais comensais. 

 Ocupar na mesa o lugar fixado coa debida compostura. 

 Observar as normas básicas de hixiene ( lavar as mans antes e despois de comer, 

comer pausadamente, comer de todo ...) e utilizar de forma correcta os utensilios 

de que se dispón para comer. 

 Respectar ó persoal de comedor, compañeiros e instalacións durante o servizo de 
comedor. 

 

O incumprimento das normas será notificado polo persoal encargado ós xefes de 

estudos que resolverán considerando as condutas segundo as normas de disciplina do 

centro. 

 

11.- Horario de atención ao alumnado usuario do comedor.  
 

De luns a venres, o horario será de 14:00 a 16:00 horas. Poderá existir outro 

horario de atención ós usuarios, sempre que sexa aprobado polo Consello Escolar do 

centro. 

 

 

 

 



Anexo I 
 

Normas complementarias: 

 

1. Coidarase especialmente da orde e compostura dos alumnos/as nas entradas, estancias 

e saídas do comedor, así como da distribución equitativa e correcta dos alimentos, 

utilización adecuada de cubertos, vasos, servilletas e vixiarase que non se faga mal uso 

dos alimentos. 

2. Os espazos ou recintos nos que se encontre o alumnado deben contar en todo 

momento coa presenza dun responsable. 

3. O alumnado non debe acceder ás dependencias do interior do centro a non ser que o 

acompañe un profesor. 

4. Como norma xeral, utilizaranse os baños do comedor. 

5. Despois do xantar, os colaboradores organizarán o acceso ós baños para facilitar ao 

alumnado o cepillado de dentes. 

6. En caso de mal tempo, o alumnado deberá permanecer nas instalacións do comedor 

sempre coa necesaria presenza dun responsable.  

7. Se un alumno se atopa mal ou sufre un accidente informarase inmediatamente a súa 

familia e ó director / a do centro, se non se pode localizar á familia, e se a situación se 

considera grave chamarase aos teléfonos 061/112.  

8. Durante o tempo do recreo e xogos, despois de comer, os usuarios de comedor 

NUNCA SAIRÁN DO RECINTO DO COLEXIO. Estarán cos seus monitores xogando 

ou facendo calquera tipo de actividade lúdica: xogos, concursos, teatro.  

9. O persoal de comedor é a autoridade durante esta franxa horaria, por iso sempre os 

nenos e nenas manterán para eles unha actitude de obediencia e respecto. Ante calquera 

incidencia pasarán un informe (Anexo II) ao director ou directora para que se tomen as 

medidas oportunas. 

10. Enténdese que o dereito ó servizo de comedor escolar será sempre que se asista as 

clases no centro, non podendo ser utilizado no caso contrario. 

 

Anexo II 
 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

C. P. I. do Feal 
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) / C. I. F.: Q-6555032-I 

Teléfono: 981384410 / Fax: 981381819 
E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web: www.edu.xunta.es/centros/cpifeal  

 

Á atención do Director / a do centro: 

 

D. / Dna.      , como responsable do servizo de comedor 

do CPI do Feal de Narón, comunícolle que o día de  de , se produciu o 

seguinte incidente que a continuación detallo, durante o servizo de comedor: 

 

 

 

 

 

En Narón, a       de                    de 20    . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Protocolo no que se recollen as directrices de organización e funcionamento 

do servizo de comedor escolar, así como o seu seguimento e avaliación, foi aprobado 

polo Consello Escolar o 25 de setembro de 2013. 

 

 


