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CIRCULAR INFORMATIVA PARA FAMILIAS DE  

ALUMNADO USUARIO DE COMEDOR ESCOLAR DO CPI PLURILINGÜE SANTA LUCÍA 

 

Dende a dirección do centro quero aclarar diversas cuestións sobre a xestión do servizo do comedor 
escolar que se está levando a cabo no noso centro. 

 

Provedores. 

Tal e como nos esixe a Lei 9/2017 do 8 de novembro de 2017, de contratos do sector público, a todos os 
nosos provedores lles esiximos: 

- a entrega da ficha técnica dos alimentos entregados (ingredientes e alérxenos); 

- a trazabilidade de cada produto que recibimos;  

- un prezo competitivo, para sacar o maior rendemento ao orzamento do que nos dota a Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade. 

 

Durante o mes de xullo de 2019, e seguindo a Lei 9/2017 do 8 de novembro de 2017, de contratos do 
sector público, a persoa encargada do servizo de comedor escolar do centro, levou a cabo as xestións 
necesarias para  seleccionar os provedores que dende ese momento subministrarían os produtos 
consumidos para a confección do menú escolar, solicitando presuposto de cada tipoloxía de produto a 
tres empresas diferentes. Do resultado dese proceso saíu a selección de provedores cos que 
traballamos a día de hoxe: todos os provedores que tiñamos ata o momento salvo dous (un deles por 
cese de actividade; o outro, porque unha empresa local nos ofrecía o mesmo produto por un prezo 
inferior).  

 

Materias primas. 

Dende o CPI Plurilingüe Santa Lucía, o principal criterio que empregamos para elixir os provedores do 
servizo de comedor, que obrigatoriamente deben contar con rexistro sanitario, é a máxima calidade das 
materias primas que nos subministran.  

Dende hai moitos anos, os menús do servizo de comedor do noso centro están baseados en verduras, 
froitas e carnes frescas. Puntualmente consómense verduras enlatadas (cogomelos) ou conxeladas 
(menestras). Por condicións de subministro e prezo, o peixe que se compra é conxelado. 

 

Deseño do menú escolar. 

Dende o pasado 5 de outubro, os menús do servizo de comedor escolar do noso centro están 
deseñados por unha persoa nutricionista, despois de que o solicitase a ANPA en diversas reunións 
celebradas con esta Dirección, e de que esta organización o reclamase en reunións de Consello escolar, 
órgano que aprobou a contratación do servizo en xuño de 2020. Durante o mes de xuño de 2020 
solicitouse presuposto a catro nutricionistas para facer unha comparativa de prezos e servizos, en base á 
Lei 9/2017 do 8 de novembro de 2017, de contratos do sector público, obtendo as seguintes 
contestacións: 

- Solicitude núm. 1: non contestou. 

- Solicitude núm. 2: contestou que non podía facerse cargo do deseño do menú por falta de 
tempo. 

- Solicitude núm. 3: presuposto de 350€ por menú mensual deseñado, IVE non incluído, máis 30€ 
mensuais para dietas especiais. A persoa que elaboraría os menús non contaba con formación 
oficial. 

- Solicitude núm. 4: presuposto de 135,50€ por menú mensual deseñado, incuído IVE e as dietas 
especiais. Esta foi a nutricionista finalmente contratada, por ser unha profesional titulada e 
colexiada, membro da “Academia española de Nutrición y Dietética”. Ademais de ser o prezo 
máis económico, esta fora a nutricionista suxerida inicialmente pola ANPA. 

Dada a formación alegada e demostrada pola nutricionista escollida, confiamos plenamente no seu 
traballo e non cuestionamos os criterios que siga para o deseño dos menús que propón, e que 
actualmente están aprobados polo Consello escolar do centro ata o vindeiro 22 de decembro. 
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Comida servida ao alumnado. 

Durante o presente curso 2020/21 fan uso do comedor escolar na primeira quenda un máximo de 114 
comensais, na segunda 92 e na terceira 62. Intentamos que o tempo que transcorre dende que se 
serven os pratos nas bandexas ata que son servidos aos usuarios sexa o mínimo posible, para que 
poida consumirse quente, pero loxicamente é maior ao que poida transcorrer nun domicilio particular 
onde resida unha unidade familiar. 

O persoal de cociña desinfecta todo o comedor entre quenda e quenda, polo que o tempo de empratado 
dos pratos quentes limítase ao tempo durante o que o alumnado accede ao comedor. Tamén temos que 
ter en conta que nun primeiro momento se serven as dietas de alérxenos e intolerancias e non se 
empeza a servir ata que todos os comensais están sentados, e seguindo as medidas que o Protocolo de 
prevención da Transmisión da Covid 19 nos comedores dos centros educativos.  

Quero agradecer a dilixencia e axilidade demostrada tanto polo persoal de cociña nos labores de 
elaboración de menús, empratado e desinfección, como no persoal colaborador que serve os menús ao 
alumando, polo desempeño das súas funcións nuns prazos tempos moi axustados. 

Por outra banda, ao longo do trimestre ampliáronse as racións de comida servidas ao alumnado de 
primaria e secundaria, tras ser solicitado por representantes da ANPA. 

 

Outubro 2020 

Como sabedes, o comedor do centro permaneceu pechado dende o 8 ao 20 de outubro deste curso. 
Quero deixar constancia de que a decisión do peche do servizo se tomou dende esta dirección, por non 
contar con suficiente persoal de vixilancia que permitise garantir a estanqueidade dos grupos de 
convivencia estable de alumnos/as, e non dende a Consellería de Sanidade por motivos de seguridade, 
como foi publicado erroneamente en prensa. 

 

Inspección e Auditoría da Consellería de Sanidade. 

Con data 4 de novembro de 2020, levouse a cabo no noso centro un Control oficial por parte da 
Consellería de Sanidade. O inspector que visitou o noso centro certificou: 

-a través da Inspección e Auditoría da cociña e comedor do centro: o análise do Alcance Documental, 
Estrutural, de Condicións xerais de hixiene, Autocontrois, Trazabilidade, Formación do persoal e 
Etiquetaxe de produtos sen incumprimentos, salientando favorablemente a limpeza das instalacións de 
cociña e comedor.  

-a través da Inspección e Auditoría do Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 elaborado polo 
noso centro: a análise do Alcance Estrutural, de Condicións xerais de hixiene, Autocontrois, 
Trazabilidade e Etiquetaxe de produtos, valorando positivamente aspectos como a dotación de material 
de menaxe e desinfección a disposición do persoal e alumnado do centro, a distribución do alumnado no 
comedor en cadeiras etiquetadas individualmente e a organización en tres quendas do servizo.  

 

Reitero o meu desexo de que as familias vos sintades tranquilas, pois dende o centro poñemos á 
disposición dos vosos fillos/as un servizo de comedor con garantía e de calidade, no que cada día nos 
esforzamos por cumprir todas as esixencias que, este ano de xeito especial, se nos impoñen. 

 

Lémbrovos que tedes dispoñible unha vía oficial para propoñer rogos e preguntas relacionados coa vida 
escolar dos vosos fillos/as (incluídos os servizos complementarios de comedor e transporte), que é o 
Consello escolar do centro, órgano colexiado no que legalmente tedes lugar para a vosa representación. 

 

Quedo á vosa disposición. 

 

Un saúdo. 

 

Silvia Padrón 

Directora. 

Moraña, 10 de novembro de 2020. 


