
 
 
 
 

NOVA ORGANIZACIÓN XERAL DO COMEDOR ESCOLAR 
 
Comezaremos o curso coa organización que se presenta a continuación sabendo que as 
circunstancias e a propia dinámica de funcionamento diaria irá pedindo cambios e axustes. 
 
QUENDAS: haberá 4 quendas de comedor para dar cumprimento o protocolo COVID 19. 
 
COLABORADORES/AS: 
 
Horario presencial  de TODOS/AS os que colaboran no comedor. 
Accederán ao edificio pola entrada de primaria. 
Condicións básicas e de obrigado cumprimento: 
- deberán levar máscara cirúrxica ou FPP2 en perfecto estado de uso e ben colocada. 
- luvas para servir a comida. 
- antes de iniciar o servizo lavaranse as mans e hixienizaranse as mans do modo habitual con xel 
hidroalcohólico (proporcionado polo centro educativo). 
 
A organización poderá ir cambiando segundo as necesidades que xurdan ou a propia evolución 
da pandemia. 
 
Horario de comida: Terán que comer antes do alumnado, entre ás 12:30 e as 13:00 polo menos as 
que atendan a 1ª quenda. 
 
 
HORARIO ALUMNADO: 
 
QUENDAS: haberá 4 quendas de comedor para dar cumplimento o protocolo COVID 19. 
 
-As 13:00 horas comerá a 1ª quenda: 
Estará atendida por 4 colaboradores no  espazo do comedor . Estará formada polo alumnado de 
educación infantil e 1º ciclo de primaria, un total de   58     nenos/as. 
Respectaranse os espazos de lecer adxudicados: un espazo para educación infantil (zona dos 
areneros) e outro para 1º ciclo de primaria (zona cimentada de detrás do pavillón). 
 
-Ás 13:45 horas comerá a 2ª quenda: 
Estará atendida por 2 colaboradores no espazo do comedor escolar 3º e 4º de primaria e na aula 
de 5º os de 5º e 6º de primaria. Estará formada polo alumnado do 2º e 3º ciclo de primaria, un total 
de        43 nenos/as. Respectaranse os espazos de lecer adxudicados: un para o 2º ciclo e outro 
para o 3º ciclo. 
Respectaranse os espazos de lecer adxudicados: un espazo para o 2º ciclo (a metade do pavillón) 
e outro para 3º ciclo de primaria (a outra metade do pavillón). 
 
 
-Ás 14:10 horas comerá a 3ª quenda: 



Estará atendida por 2 colaboradores no espazo do comedor escolar. Estará formada polo 
alumnado de 1º e 2º da ESO. 
Respectaranse os espazos de lecer adxudicados: un espazo para diante do edificio da ESO e 
outro no ximnasio cando chova ou faga mal tempo. 
 
 
-Ás 15:00 horas comerá a 4ª quenda: 
Estará atendida por 2 colaboradores no espazo do comedor escolar. Estará formada polo 
alumnado de 3º e 4º da ESO. 
Respectaranse os espazos de lecer adxudicados: un espazo detrás do edificio da ESO e outro no 
pàvillón cando chova ou faga mal tempo. 
 
 
ENTRADA DO ALUMNADO AO COMEDOR: 
 
As persoas profesoras da hora antes do comedor levaran ao alumnado en filas e gardando as 
distancias de seguridade ata a entrada ao espazo do comedor para que vaian á mesa e posto que 
lles corresponda no comedor: previamente o alumnado deberá ter lavadas as mans e ido ao 
servizo na última sesión de clase ( o alumnado que non use o comedor quedará na entrada de 
primaria para acudir, acompañados polo profesor ou persoa delegada á porta de saída común a 
todas as etapas educativas, porta corredera, para entregar aos seus familiares). 
 
NO COMEDOR: 
 
Unha vez no comedor o alumnado sentará por orden de lista no seu sitio ( que será o mesmo 
todos os días) e non poderán levantarse ata que todos rematen o xantar e se organice a saída 
por grupos. Unha vez sentados usarán o xel hidroalcohólico individual e sacaranse a máscara 
deixándoa no seu correspondente sobrre, bolsa... á beira do seu prato mentres comen. 
 
DURANTE A COMIDA: 
Unha vez sentados nos seus correspondentes sitios, o alumnado non se poderá levantar ata o 
momento de saír do comedor pola porta correspondente. 
 
A cociña elaborará diariamente un menú, que se colgará todos os meses na páxina web do 
centro, abundante acompañado dun bolo de pan e dun postre/ sobremesa. 
Na mesa, sen manteis, cada comensal terá un bolo de pan, postre e un vaso de auga (de querer 
beber máis pedirán auga a unha das colaboradoras). A comida sairá empratada desde cociña. Na 
primeira quenda será o persoal de cociña e as persoas colaboradoras as encargadas de distribuír 
as bandexas nos mesados. No resto dos cursos será o alumnado o encargado de levar a súa 
bandexa de xeito individual. 
 
En función do funcionamento do servizo valorarase a posibilidade de repetir unha única vez, en 
principio non se poderá repetir. 
 
As persoas colaboradoras axudarán ao persoal de cociña na recollida das mesas e montaxe da 
seguinte quenda e na súa desinfección. 
 
SAÍDA DO COMEDOR E RECREO NOS PATIOS: 



A saída do comedor e permanencia no patio  será practicamente igual todos os días da semana 
coa diferencia xa sabida dos horarios. A diferencia está no regreso ás aulas e na saída do centro 
tras finalizar a xornada escolar. 
 
Tras o remate da comida organizase a saída: antes de levantarse da mesa deberán lavar as mans 
co xel hidroalcohólico individual (só primaria e ESO) e colocaranse a máscara para saír en fila e 
respectando as distancias de seguridade nos desprazamentos (1,5m.) 
A porta de saída aos patios será a que teñen asignada previamente no funcionamento ordinario 
(as mesmas que para os recreos e as entradas e saídas ao centro). As persoas colaboradoras 
acompañarán aos grupos que se lles asigne ás zonas do patio marcadas para cada grupo. 
 
O alumnado permanecerá nos espazos sinalados sempre coa máscara e respectando a distancia 
de seguridade e sen usar ningún material común durante o recreo. 
Non poderán acudir ao baño salvo causa de forza maior e nese caso irán ao aseo asignado ao seu 
grupo clase, de un en un e acompañados por unha persoa colaboradora. Tampouco poderán 
beber nin encher as botellas de auga nos baños. 
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