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1.- XUSTIFICACIÓN.  

Este protocolo elabórase partindo da idea de que un comedor escolar non pode ser 

entendido como un recurso asistencial nin considerado un mero servizo complementario 

(aínda que teña esa denominación técnica), senón que debe ocupar o lugar que lle 

corresponde como espazo educativo de primeira magnitude. Compétenos poñelo en valor 

e consideralo como: 

- Un espazo educativo en si mesmo, facilitador da educación en valores e para a 

saúde. 

- Punto de encontro de diferentes estamentos da nosa comunidade  educativa e de 

convivencia entre a diversidade do noso centro e do seu entorno. 

- O servizo de comedor escolar está composto por un tempo e un espazo que nos 

comunica directamente, e como ningún outro, co noso entorno socio-cultural. 

Polo tanto, este protocolo non só presenta o servizo á comunidade educativa do 

instituto, se non que tamén debe conseguir que o comedor sexa parte da realidade 

educativa do centro, vinculándoo aos distintos documentos institucionais do centro e as 

liñas nos que estes e a nosa práctica educativa se fundamentan. 

2.-  MARCO LEXISLATIVO. 

A redacción deste regulamento realízase segundo o recollido ao respecto na 

lexislación vixente, a saber:  

- Decreto 132/2013 do 1 de agosto (DOG de 13 de agosto de 2013), 

polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares dos centros docentes 

públicos.  

- Orde do 21 de Febreiro de 2007 (DOG de 5 de Marzo de 2007), pola 

que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo do comedor 

escolar dos centros docentes públicos. 

- Instrucións anuais da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre funcionamento dos 

comedores escolares de xestión indirecta.  

3.- MODALIDADE DE XESTIÓN DO COMEDOR ESCOLAR, CLASIFICACIÓN E 

PERSOAL DO SERVIZO. 

Segundo a modalidade de prestación do servizo, o comedor escolar do IES de 

Becerreá xestionase de forma indirecta, é dicir,  realízase a contratación da elaboración de 

comidas nas dependencias do centro (no noso caso), así como o servizo ás mesas, a 

atención dos alumnos/as comensais e a limpeza do comedor e da cociña. 
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Segundo o número actual de prazas que a administración educativa ten asignado ao 

noso comedor, 56 comensais, este está encadrado dentro dos de “tipo A”, na que se 

atopan os servizos de comedor de ata 75 comensais. 

O persoal actualmente contratado pola empresa adxudicataria da xestión do 

servizo é o seguinte: 

- Dúas persoas (unha oficial de cociña e unha auxiliar) para a atención da cociña e 

elaboración diaria dos menús. 

- Tres persoas de atención do comedor e apoio ao alumnado, tanto durante a comida 

como no tempo de libre posterior á mesma (segundo o sinalado na lexislación 

vixente). 

4.- HORARIO. 

A prestación do servizo dará comezo ao remate da xornada matinal, é dicir: 

 - ás 14:30 de luns a xoves, 

 - ás 13:40 os venres. 

A prestación do servizo nas instalacións do comedor finalizará (aproximadamente): 

 - ás 15:10 de luns a venres, 

 - ás 14:15 os venres. 

5.- MENÚS. 

Como se constata no punto 3, os menús servidos no comedor escolar prepáranse 

na cociña do centro. 

A elaboración dos menús farase de xeito que proporcione ao alumnado unha dieta 

equilibrada adaptada ás súas necesidades nutricionais, contribuíndo ao seu mellor 

desenvolvemento, e favorecendo, á vez, a adquisición de hábitos alimentarios saudables.  

O menú será único para todos os usuarios/as do comedor escolar, agás nos casos 

de alumnos/as que padezan calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, 

xustificada mediante certificado médico, casos nos que se servirán menús adaptados ás 

súas necesidades. 

Segundo se recolle no Prego de Prescricións Técnicas (PPT) que rexe na contratación 

da xestión do servizo de comedor escolar, os menús que compoñen as opcións de 10, 15 ou 

20 menús que figuran no Anexo IV do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

deben ser servidos obrigatoriamente de xeito sucesivo, de forma que ningún deles se 

repita ata non ser servidos os restantes. Ditos menús foron deseñados e avalados por 

nutricionistas e expertos en dietética. 
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A relación de menús que a empresa concesionaria tivera seleccionados no proceso 

de contratación para a tempada outono-inverno e primevera-verán, e que será enviada por 

esta ao centro, porase en coñecemento das familias do alumnado usuario do servizo nos 

taboleiros de anuncios e na páxina web do centro (apartado “información familias”). 

Segundo se constata na Instrución 2/2017, do 23 de marzo, da Secretaría Xeral 

Técnica, pola que se establecen directrices respecto da comida sobrante nos comedores 

escolares de xestión indirecta, no caso da comida que saíu da cociña, da comida disposta 

en bandexas abertas para o seu servizo aos comensais, así como as sobras dos pratos do 

alumnado e as ensaladas ou pratos que precisan aliño, non son excedentes alimentarios 

susceptibles de seren repartidos aos concellos e entidades sen ánimo de lucro dedicadas 

aos servizos sociais. Este é, polo tanto, o noso caso, de aí que neste protocolo non se 

contemple a regulación do reparto da comida sobrante no noso comedor, no que, por 

outra parte, se axustan as cantidades necesarias aos requirimentos diarios de forma 

axeitada (incluíndo a posibilidade de repetir algún dos pratos), xa que os alimentos 

cocíñanse nas nosas instalacións. 

6.- ATENCIÓN AO ALUMNADO. 

Segundo a normativa vixente, nos centros con servizo de comedor escolar 

adxudicado a unha empresa, o servizo de vixilancia e atención ao alumnado poderá ser 

prestado pola empresa adxudicataria, como é no noso caso, a cal acreditará a idoneidade 

profesional do persoal que destine ás referidas funcións. 

 As funcións do persoal de vixilancia e atención ao alumnado, recollidas na 

lexislación actual, son as seguintes:  

a) Cumprir co labor de coidado, atención educativa ao alumnado antes e despois do xantar 

e apoio ás actividades que puideran estar establecidas. 

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

unha correcta utilización e conservación do material e instalacións do comedor. 

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

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

actividades de alimentación e aseo. 

d) Informar ao equipo directivo do centro de calquera incidencia relacionada co 

desenvolvemento do servizo de comedor, para que aquel o poña en coñecemento das 

familias. 

 No momento da incorporación do alumnado ao comedor, ademais do persoal de 

cociña e atención e apoio, estará tamén presente un membro do equipo directivo. 
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7.- FUNCIÓNS DA DIRECCIÓN DO CENTRO (servizo de xestión indirecta). 

- Elaborar co equipo directivo, 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. 

- Verificar o cobramento das cantidades correspondentes do servizo de comedor aos 

usuarios del e facer cumprir a normativa en vigor en caso de impago. 

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

- Velar pola correcta execución do contrato de  concesión da xestión do servizo de comedor 

escolar e comunicar á Secretaría Xeral Técnica as irregularidades contractuais que se 

observen de forma reiterada. 

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

que para o efecto remitirá a Consellería de Educación. 

- Calquera outra función necesaria para o correcto funcionamento do servizo. 

8.- OBXECTIVOS. 

Tanto as experiencias no comedor escolar como o tempo libre do mediodía forman 

parte da educación do noso alumnado. O comedor deberá axudar aos alumnos/as a 

adquirir hábitos alimenticios adecuados e garantir un crecemento axeitado, a través dunha 

alimentación equilibrada e variada, así como a facer un uso correcto do tempo posterior ao 

xantar, no que poden desenvolver actividades de lecer e/ou complementarias.  

Como se mencionaba na xustificación deste protocolo, é un espazo para a 

convivencia, polo que se favorecerán as relacións adecuadas e de respecto entre os 

compañeiros/as e co persoal do comedor, así como de coidado e aproveitamento do 

material e instalacións nas que se ofrece o servizo. 

Sobre estes principios, os obxectivos específicos que se recollen neste protocolo 

son: 

1. Considerar ao comedor como un elemento educativo máis dentro do proceso de 

formación integral do alumnado, a través da cooperación dos traballadores/as do servizo 

como dos demais estamentos da comunidade educativa para acadar os obxectivos aquí 

propostos. 

2. Proporcionar unha dieta o máis completa, equilibrada e variada posible para o noso 

alumnados, segundo o establecido pola administración educativa ao respecto.  
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3. Desenvolver no alumnado hábitos alimentarios, de hixiene persoal e sociais saudables, 

para unha mellor educación para a saúde e a convivencia entre todos e todas.  

4. Desenvolver o respecto e tolerancia cara aos demais e as súas diferenzas, respectando as 

normas que rexen o comedor e coidando o seu espazo e mobiliario  

5. Cooperar cos compañeiros/as e persoal de atención do servizo na recollida e 

ordenamento do material do servizo, respectando as normas establecidas ao respecto. 

6. Conseguir un entorno físico e social seguro e confortable, favorecedor da convivencia, 

durante a recollida do servizo e o tempo de lecer posterior ao tempo da comida, no que se 

desenvolven distintas actividades complementarias no noso centro (ensaios musicais, 

preparación de concurso de debates, xuntanzas de clubs de lecturas e actividades físico-

deportivas), animando ao alumnado a sumarse voluntariamente a estas. 

9.- ORGANIZACIÓN DO FUNCIONAMENTO DIARIO DO SERVIZO DE COMEDOR. 

As normas que rexen o funcionamento diario do comedor escolar deberán ser de 

obrigado cumprimento para os usuarios/as e as súas familias. 

9.1.- Normas para as familias: 

- Aquela información especial de tipo alimentario que teña o/a usuario/a do 

comedor (alerxias, dietas, etc ...) deberá ser comunicada á dirección no momento da 

matrícula e solicitude da praza, e sempre acompañada do correspondente informe médico, 

para ser tidas en conta á hora de establecer o menú que corresponda pola empresa 

concesionaria do servizo. 

- Cando deba producirse un cambio de menú por unha circunstancia puntual e 

transitoria, deberá comunicarse á dirección do centro, aclarando o tipo de dieta requirida e 

a duración prevista para a mesma. Se a situación transitoria se converte en prolongada ou 

definitiva, deberá xuntarse un informe médico. 

- Segundo as instrucións publicadas pola Consellería de Educación, os usuarios/as 

do servizo de comedor escolar que en tres ocasións non comuniquen a súa ausencia, antes 

das 10:00 do día que vaia a ter efecto, poderán ser suspendidos pola dirección do dereito 

ao uso do servizo durante 10 días. 

- Segundo estas mesmas instrucións, os usuarios/as que durante o prazo dun mes 

non fagan uso continuado do servizo coa frecuencia solicitada, causarán automaticamente 

baixa no servizo, agás causas debidamente xustificadas polas familias diante da dirección 

do centro. 

- Como se recolle nas nosas Normas de Organización e Funcionamento (NOF), o 

pai/nai ou titor/a legal dun alumno/a da ESO que, sendo usuario/a do servizo de transporte 
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escolar non faga uso do mesmo na xornada do venres  (xusto ao remate do xantar), firmará 

a pertinente autorización segundo o modelo que se atopa na secretaría do centro, en 

reprografía ou no mesmo comedor, dirixido á dirección do centro, a ser posible coa 

anticipación suficiente para que esta traslade a información ao persoal de atención ao 

alumnado. 

- Igualmente, cando un alumno/a da ESO teña que abandonar o centro despois do 

xantar e antes do remate da xornada escolar (de luns a xoves), deberá recollelo o pai/nai 

ou titor/a legal. Cando isto non poida ser así, a familia contactará telefonicamente co 

centro para indicar que persoa será a encargada de recollela para proceder a súa 

identificación. En calquera caso, firmarase a preceptiva autorización para a saída anticipada 

do centro, dispoñibles na secretaría, reprografía ou comedor escolar. 

9.2.- Normas para o alumnado usuario: 

- A cada usuario/a seralle asignado un asento nas mesas do comedor segundo o 

curso e por orde alfabética. Salvo por causa extraordinaria, manterá ese asento ata o curso 

seguinte. 

- Cando un alumno/a chegue ás portas do comedor, agardará formando unha fila 

para acceder ao mesmo e ser servido ao tempo que entran. Acto seguido, dirixirase ao seu 

asento na mesa correspondente.  

  - Manterase en todo momento o respecto entre os usuarios/as do comedor 

escolar. O alumnado está obrigado a respectar ao persoal de atención e apoio nos mesmos 

termos que ao profesorado do centro, seguindo as súas indicacións. 

- Co fin de lograr un ambiente tranquilo e relaxado, os ocupantes do comedor 

dirixiranse aos demais nun ton de voz adecuado á situación, e só se levantarán do seu 

asento co permiso expreso do persoal de atención ou do representante do equipo directivo 

que se atope nese momento no comedor. 

- Ao remate da comida, e tras indicación expresa do persoal de atención ou cociña, 

cada alumno/a levantarase para baleirar os restos de comida da súa bandexa, se fora o 

caso, e entregala, xunto cos cubertos, para a súa recollida. Nas mesas non quedarán  restos 

de comida. Esta acción farase por orde, desde as mesas do alumnado dos cursos máis 

baixos ás do alumnado do último curso da ESO. 

- Os alumnos/as serán responsables do deterioro por mal uso do material, utensilios 

e instalación do comedor. Así, por exemplo, deberán encargarse de restaurar a limpeza da 

instalación cando esta se vexa comprometida por causa dunha actuación neglixente  e 

descoidada por parte deles/as.  
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- Os alumnos/as non abandonará o comedor ata que lle sexa indicado facelo. Os 

venres, o alumnado que non é usuario do transporte escolar, poderá abandonar as 

instalacións do centro con anterioridade ao alumnado de transporte, que esperará a facelo 

ata que saia o alumnado do colexio co que comparten o servizo de transporte. 

- Durante o tempo de lecer posterior ao xantar e a saída do comedor, o alumnado 

atenderá ás indicacións que poidan recibir do persoal de atención e apoio, amosando un 

comportamento acorde ás normas de convivencia recollidas nas NOF. O alumnado que 

participe nalgunha das actividades complementarias que se poden desenvolver nese 

momento, dirixiranse ás instalación do centro nas que se desenvolvan. 

- Cando as condicións climáticas desaconsellen a saída ao exterior do alumnado 

usuario do servizo, permanecerán na sala do comedor, sentados no seu posto e 

respectando as normas do conduta recollidas aquí e nas NOF do centro. 

- Segundo se recollen nas nosas NOF respecto aos ámbitos de corrección da 

conduta do alumnado (artigo 41), corrixiranse as condutas contrarias á convivencia escolar 

que se produzan durante a prestación dos servizos de comedor, de igual xeito que se 

aconteceran en calquera outra de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar 

ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares. 

10.- PAGAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS. 

Segundo o artigo 13 do Decreto 132/2013, están obrigados ao pagamento das 

tarifas pola prestación do servizo do comedor escolar os pais, nais e titores/as legais, en 

nome e por conta do alumnado, agás que teñan dereito á gratuidade total do servizo de 

comedor segundo as condicións económicas que se recollen na normativa vixente. 

Tendo en conta o artigo 15 do mencionado Decreto e as instrucións anuais da 

Secretaría Xeral Técnica , o importe que os usuarios deberán aboar resultará de multiplicar 

os prezos correspondentes polo número efectivo de días de uso do comedor cada mes. Os 

usuarios deberán comunicarlles aos centros de ensino os días que non vaian facer uso do 

comedor cunha antelación mínima das 10:00 horas, se queren que eses días non sexan 

tidos en consideración nos pagamentos. Ao longo do curso escolar, os impagamentos dos 

prezos públicos e das tarifas correspondentes a cada mes impedirán a utilización nos meses 

seguintes do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos 

pagamentos, para o que se conta cun prazo de 2 meses. 

O usuarios/as do servizo que non estean ao corrente das súas obrigas de 

pagamento do curso anterior, non poderá figurar nas listas provisionais de usuarios/as 

admitidos ao comedor no curso seguinte, a non ser que aboen as cantidades pendentes 

antes da publicación do listado definitivo. 
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Como norma xeral, a empresa concesionaria do servizo de comedor efectuará os 

cobros mensuais na conta bancaria  comunicada pola familia para realizar esta función. 

11.- URXENCIAS SANITARIAS. 

No caso de actuacións básicas en urxencias de saúde e primeiros auxilios, terase en 

conta as recomendacións básicas do Protocolo de urxencias sanitarias e enfermidade 

crónica publicado pola Consellería de Educación.  

a) Accidente leve.  

- No comedor cóntase cunha caixa de primeiros auxilios e utilizarase para atender 

ao ferido/a, na medida do posible.  

- Comunicarase cos pais, familiares ou titores legais do accidentado se fora 

necesario que viñeran a recoller ao alumno/a e serán informados convenientemente do 

feito e das circunstancias nas que se produciu.  

b) Accidente grave.  

- O persoal do servizo de comedor chamará ao 112/061 e comunicaranse coa 

familia do/a ferido/a para notificarllo e por no seu coñecemento as circunstancias nas que 

se produciu o accidente.  

Como se recolle no mencionado protocolo de urxencias, as actuacións que se leven 

a cabo en calquera caso, quedarán rexistradas no correspondente no “Rexistro de 

actuacións en emerxencias e incidencias” dispoñible para estes casos, que se trasladará ao 

equipo directivo do centro para o seu arquivo e que recollerá a información sobre os 

aspectos máis salientables do sucedido. Darase tamén traslado á familia (haxa ou non 

contacto con ela) das actuacións realizadas no formulario destinado a tal fin. 


