
PROTOCOLO COMEDOR ESCOLAR CPI VIRXE DA SALETA. 

O comedor escolar do CPI Virxe da Saleta é un comedor de xestión directa, tipo C ( 151 

a 250 comensales). 

Ríxese pola Orde do 21 de febreiro de 2007, Orde do 13 de xuño de 2008 pola que se 

modifica a do 21 de febreiro de 2007, o 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,   e no curso actual, pola instrución 

2/2018, da secretaría xeral técnica da consellería de cultura, educación e ordenación 

universitaria, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión 

indirecta no curso escolar 2018-2019. 

 O Colexio é, ante todo, un CENTRO DE ENSINO e o COMEDOR escolar, un SERVIZO 

COMPLEMENTARIO, no que tamén se leva a cabo o proceso de ensino-aprendizaxe. No CPI 

Virxe da Saleta pretendemos que o comedor sexa un espazo de convivencia  e aprendizaxe,  

promovendo a educación, a  saúde e o benestar. 

Os obxectivos principais do comedor escolar son: 

 

- Conseguir que o alumnado adquira hábitos de higiene persoal adecuados antes, durante e 

logo das comidas.  

- Fomentar unha actitude positiva do alumnado ante os alimentos que se lle ofrecen, 

inducíndolles a que os consuman tanto por pracer como polo importante valor nutritivo dos 

mesmos. 

- Educar na adquisición da destreza necesaria para a correcta utilización de cubertos, 

utensilios e servizos de mesa.  

- Inculcar a adopción de actitudes de respecto cara aos demais, evitando o bullicio e 

gardando a debida compostura na mesa.  

Para acadar estes obxectivose e acadar o bo funcionamento do servizo, é imprescindible a 

colaboración de todos, pais e nais, docentes, persoal de cociña e colaboradores/as do 

comedor. Por este motivo, ao inicio do curso trasládase a todos os membros da comunidade 

educativa un folleto informativo onde se recolle o funcionamento do Comedor Escolar. 

1. COMPOSICIÓN DO COMEDOR ESCOLAR. 

- O comedor no CPI Virxe da Saleta consta de 190 prazas autorizadas, distribuidas 

entre alumnado, profesorado, persoal de cociña e colaboradores/as. 

- O persoal laboral do servizo de comedor escolar está composto por un oficial 2ª de 

cociña e dous axudantes de cociña, como corresponde a un comedor tipo C. 

- O centro ten asignadas 9 prazas para colaboradores no comedor, distribuidos do 

seguinte xeito: 

 3 colaboradoras para educacion infantil 

 3 colaboradoras para educacion primaria 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipaponte/system/files/Orde+do+13+de+xuño+de+2008.pdf


 2 colaboradoras para educacion secundaria. 
 

A selección de colaboradores  e asignación por etapa é realizada polo equipo directivo 

xunto co consello escolar, tal e como recolle a instrucción de comedores escolares, evitando 

na medida do posible que os colaboradores coindicidan cos seus fillos. 

Cando haxa máis solicitudes que prazas, o Consello escolar seleccionará aos que considere 

máis adecuados según indica a instrucción de comedores. O resto quedarán en lista de espera. 

En caso de ausencia dalgún colaborador, será cuberto polos que estén en lista de espera. 

Tamén poderá cubrirse por outro colaborador en activo, dos turnos de primaria ou secundaria. 

Os colaboradores de Infantil non cubrirán ausencias noutro turno, para non perxudicar a 

atención aos máis pequenos. 

 

2. ORGANIZACIÓN DO COMEDOR. 

 

 A froita sérvese no recreo dende ás 11:30 horas ás 11:50 horas para Infantil e 

Primaria. No caso de Secundaria, sería dende ás 12:00 horas ás 12:20 horas. O 

alumnado poderá repetir unha soa vez froita ou bocadillo, se sobra e xa colleron 

todos. 

 Ás 13:40 horas o alumnado de Infantil e Primaria xantará ata ás 14:15 horas. O 

alumnado de infantil entrará no comedor acompañado polo profesor 

correspondente, que o levará ata a porta. O alumnado de primaria entrará 

ordenadamente por cursos. 

 Despois de xantar, o de Infantil sairá ao patio ata ás 15:10 horas (luns e martes) 

e ata ás 15:00 horas (mércores, xoves e venres). Farán filas tanto para entrar 

como para saír no Comedor. 

 Despois de xantar, o alumnado de Primaria  sairá ao patio ata ás 15:10 horas 

(luns e martes) e ata ás 15:00 horas (mércores, xoves e venres) 

 O alumnado de primaria sairán en orden por mesas, según vaian indicando as 

colaboradoras. Cada alumno de primaria subirá a súa cadeira. Os alumnos de 

sexto limparán as mesas de infantil.  

 O recreo será sempre fóra, agás situación climatolóxica adversa (Choiva, frío o 

demasiado calor). Se non no ximnasio e/ou pavillón (cursos correspondentes). 

 Ás 14:05 horas o alumnado de Secundaria fara filas na entrada, e pasará ao 

comedor. Cando rematen de xantar e recoller sairán ao patio ata ás 15:00 horas.  

 Cada semana, unha mesa se encarga de subir as sillas de infantil.  

 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA XERAIS NO COMEDOR E PATIO: 

 

-  O alumnado ten un posto asignado no comedor, que manterá durante o curso 

mentres non se lle indique o contrario. A organización das mesas faie ao inicio de curso, 



favorecendo que en cada mesa se teña alumnado de diferentes cursos, para fomentar a 

convivencia e colaboración. No caso do alumnado de infantil, estes comen xuntos, 

normalmente organizados por cursos, para que os colaboradores poidan axudarlles no xantar. 

- As horas de entrada ao comedor son as seguintes: EI e EP ás 13:40h e ESO ás 14:05h.  

- O alumnado deberá lavar as mans e ir ao baño antes e despois do uso do comedor. 

Todos  entrarán en orden no comedor, sentándose na mesa asignada e non se levantarán salvo 

que sexa para realizar alguna tarefa ou se os coidadores llo indican. Os alumnos non poden 

cambiarse de sitio sen a pertinente autorización do encargado de comedor. 

- No caso de EI, os/as mestres/as levarán aos seus alumnos ao comedor. 

- O alumnado de EP saldrá da clase cando o indique o profesor e dirixiranse ao 

comedor de forma ordeada. 

- O alumnado de ESO deberá esperar á entrada do edificio de primaria ata que o 

encargado de comedor, director ou xefe de estudos de a orde de entrada. Permanecerán en 

filas e gardando orde e silencio. 

- Está prohibido ir ás clases unha vez que sona o timbre musical para ir a xantar. 

- O alumnado non poderá ir ao baño ata despois de rematar de xantar. Unha vez no 

patio, ten que pedir permiso se quere entrar ao baño. 

- O alumnado deberá coller, cando sexa necesario, roupa de abrigo, gorra, medicación, 

libros, xogos, material para as extraescolares, etc. antes de ir ao Comedor. Excepto a roupa ou 

gorra, todo o que precise para despois de xantar quedará no caixón na entrada.  Non se poden 

levar obxetos nin apuntes ou libros ao comedor. 

- Nas mesas de EP, haberá un xefe de mesa, preferentemente de 6º ou 5º de Primaria, 

encargado de servir a auga, apilar as bandexas ao rematar e axudar á coidadora.  

- Nas mesas de Infantil, serán as coidadoras as encargadas de axudar ao alumnado, 

potenciando a súa autonomía e os seus bos hábitos alimenticios. 

- Nas mesas de ESO, cada alumno porá a súa bandexa á entrada do comedor. 

Turnaranse nas tarefas de recoller as bandexas e levalas á cociña.  

- Todos os comensais manterán a orde no comedor, colocando a súa cadeira 

debidamente, utilizando correctamente os cubertos, e mantendo limpo en todo momento o 

seu espazo na mesa e no chan, comportándose con educación. 

- Durante a comida, os comensais manterán un ton de voz adecuado, evitando 

griterío e escándalos. NO caso contrario poderán ser sancionados. 

- O menú será único para todos os usuarios de comedor, agás nos casos de alumnos 

que padezan calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada mediante 

certificado médico, como se recolle no decreto 132/2013 do 1 de agosto, artigo 17.2.  

Polo tanto, os usuarios deberán comer todo ou a maior parte do primeiro e do 

segundo plato e do postre, pero sin rechazar ningún alimento  (polo menos teñen que 

probalo), a no ser por causas bien justificadas:   

o Dietas brandas: Para alumnos/as con problemas gastrointestinales 

transitorios, baixo prescripción médica e avisando coa antelación 

debida ao encargado/a de comedor. 



o  Alerxias alimentarias: Deberán presentar un certificado médico 

facendo constar aqueles alimentos aos que o alumno/a presenta 

intolerancia.   

En ningún caso poderán repetir do segundo ou postre, se non comeron o primeiro 

plato. 

- Os comensais tratarán con respecto e educación tanto a educadores/as,  

coidadores/as como ao persoal do servizo de comedor, utilizando as formas de cortesía e as 

normas de urbanidad adecuadas, obedecendo e respondendo con educación. Quedan 

terminantemente prohibidas as agresións verbales ou físicas, así como o desperdicio de 

alimentos. 

- As coidadoras levarán conta de todos os acontecementos salientables e poderán 

castigar o mal comportamento tanto individual como colectivo. Se acontece unha incidencia 

grave, deberán comunicalo ao encargado de comedor, director/a ou xefe de estudos, que 

tramitará a falta según o código disciplinario recollido nas NOF do centro. 

 

4. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS 

-  Comunicarase por escrito ao encargado de comedor se o alumno padece algunha 

enfermidade ou alerxia a ter en conta, aportando o certificado médico oportuno.  

- Se o alumno faltou algún día ó comedor, deberá notifícalo marcando o día ou días 

correspondentes no calendario que se porporciona cada mes co menú, e facéndollo 

chegar á secretaría do centro antes do día 5 do mes seguinte. 

- Se o alumno ten algún problema puntual polo que precise dieta blanda, deberá 

notifícalo ó centro canto antes, para poner en aviso ó persoal de cociña. 

- Según a instrucción 1/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos 

comedores escolares de xestión directa, no seu artigo 6.2.7. 

“Os incumprimentos no pagamento dos prezos públicos de cada mes impedirán a utilización 

ao mes seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regulariación dos 

pagamentos, para o cal contarase cun prazo máximo de dous meses” 

 

5. PERSOAS CON RESPONSABILIDADES NA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR. 

 

5.1 DIRECTOR DO CENTRO  E CONSELLO ESCOLAR. 

 As funcións de dirección e coordinación xerais do servizo de comedor escolar recaerá 

sempre na persoa que exerza a dirección do centro, que desempeñará as funcións que lle 

atribúe o artigo 9 do Decreto 132/2013, do 1 de agosto, en relación co artigo 11.2 da Orde do 

21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo 

de comedor escolar, e as referidas  na correspondiente instrucción de comedor escolar. 

Así mesmo o consello escolar ten as función que se detallan no arigo 11.1 da Orde do 

21 de febreiro de 2007. 

5.2 ENCARGADO/A DO COMEDOR. 



 A persoa encargada do comedor desempeñará a totalidade das funcións que lle 

atribúe o artigo 9 do Decreto 132/2013 en relación co artigo 10.2 da Orde do 21 de febreiro de 

2007, e as referidas  na correspondiente instrucción de comedor escolar, requiríndose para o 

efecto a súa presenza no comedor escolar.  

5.3 COLABORADORES/AS DE COMEDOR. 

As persoas que colaboren no comedor desempeñarán as funcións que sinala o artigo 9 

do Decreto 132/2013, en relación co artigo 8.5 da Orde do 21 de febreiro de 2007 e as 

referidas  na correspondiente instrucción de comedor escolar. 

Contemplase as seguintes NORMAS XERAIS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO: 

1. A colaboración no comedor escolar é un traballo de gran responsabilidade, o que 

implica seriedade e estrito cumprimento das normas. 

2. Facilitarase en todo momento o traballo aos compañeiros e persoal de cociña, 

gardando unha actitude de respeto e educación básica cara a todos os membros da 

comunidade educativa. 

3. Seguiranse as directrices marcadas polo encargado de comedor e persoal de cociña. 

4. Respetaranse os horarios. 

 

5. Non se poderá empregar o móbil durante a xornada de traballo. No caso de 

urxencia, pódese recibir ou realizar chamadas dende a secretaría do centro. 

 

6. Está prohibido tomar fotografías, vídeos ou gravacións de son ao alumnado. 

 

7. Non se poderán ausentar do lugar de traballo, salvo caso de forza maior, 

asegurándose sempre que os alumnos están ben atendidos. 

 

8. Non se pode entrar ás aulas sen autorización. 

 

9. Fora do horario de traballo, non se pode estar nos edificios do  centro sen causa 

xustificada (unha reunión, facer algunha consulta…). 

 

10. Débense atender ás necesidades dos alumnos, e so en caso  de malestar dalgún 

rapaz ou conflicto grave, acudir ao equipo directivo. 

 

11. Respectarase o código de confidencialidade respecto ao que ocorre no centro, 

especialmente o referido ao alumnado.  

 

12. En ningún caso se farán comentarios referidos á vida privada do alumnado, e 

calquera información que se considere importante para o benestar deste deberá ser 

comunicada exclusivamente ao equipo directivo. 

 



O incumplimento dalgunha destas normas poderá supor o relevo temporal ou 

definitivo do posto, se así o acorda o consello escolar. 

 

Ademáis, considéranse como propias as seguintes funcións:  

- Guiar e/ou axudar ao alumnado na realización de actividades de cuidado,  hixiene e 

aseo persoal.  

- Guiar e/ou axudar ao alumnado na realización de actividades dirixidas á na 

adquisición de hábitos alimentarios e de autonomía.  

- Guiar e/ou axudar ao alumnado a desplazarse e participar activamente en actividades 

dentro e fóra do centro, nos casos do alumnado de infantil e nenos/as con mobilidade 

reducida. 

- Moderar o ruido no comedor, coa fin de facer deste un espazo tranquilo e agradable. 

- Outras posíbeis funcións que indique a Dirección do centro para a mellor  atención e 

coidado destes alumnos, coherentes coas propostas de apoio educativo.  

- As coidadoras de infantil encarganse das mesas de infantil e do tempo de lecer 

velando polo bo comportamento e axudando na entrada á clase (lavando as mana, levandoos 

ao baño...). En concreto, ao colaboradoras de infantil deberán:  

 Asegurarse de que a cancela do patio está pechada cando fan patio fóra. 

 Estar moi pendentes no tempos de xogo, especialmente nas zonas de perigo: 

vallas, pedras, portas, auga … 

 No comedor non irán ao baño, excepto en casos de urxencia. Nese caso, irán 

acompañados na medida do posible. 

 Non deixar que vaian sós aos baños dende o patio (os de 3 anos), poden 

desorientarse, asustarse, quedar pechados, andar nos enchufes, grifos, clases… 

 A porta da entrada estará pechada e só entrarán ao baño dun en un e co 

permiso da coidadora. 

 Non poderán estar sós nas aulas nin no hall da entrada: remexen nas mochilas, 

poden coller cousas doutros, soben escaleiras, caen …) 

 Fomentar a sociabilización entre todo o alumnado, invitándoos a compartir 

xogos con outros, axudarlle a buscar amigos, etc. 

 Acostumalos a recoller os xoguetes do patio e a ser  responsables das súas 

cousas (gorra, chaqueta, xoguetes…) 

 Non deixar que anden no colo dos maiores, poden caerse. 

 Vixiar que se protexan do sol e do frío. 

 Vixiancia activa dos espazos empregados tanto abertos coma pechados. 

 



-  As coidadoras de primaria teñen asignadas certas mesas. Deben regular  a saída: en 

primeiro lugar, sairán os nenos apuntados a actividades  extraescolares. Deben coidar o tempo 

de lecer posterior ao tempo de comedor. 

- As coidadoras de secundaria controlan e serven as mesas. Manterán a orde mediante 

unha libreta onde apuntarán as incidencias mais salientables. Decidirán cando sae o alumnado 

e vixiarán o tempo de lecer do mediodía. 

 

 

 

 

 


