
INSTRUCIÓNS DA SXT PARA A TRAMITACIÓN DAS 

AXUDAS A COMEDORES (COVID-19)  

Bo día. Achéganse as instrucións para a tramitación nos centros educativos 

das axudas de comedores por mor da pandemia do COVID-19: 

1. O prazo de tramitación das solicitudes comeza mañá, día 31 de marzo, e 

remata o día 6 de abril, ambos os dous incluídos. 

2. O centro educativo poderá anunciar e difundir as axudas a través da 

páxina web do centro ou de calquera mecanismo que considere 

oportuno. 

3. A solicitude normalizada que figura como anexo á orde publicada hoxe  

está destinada preferentemente para o uso das familias que a utilicen 

como medio de solicitude á sede electrónica. 

4. O modelo de solicitude  tamén se pode utilizar polas familias para enviar 

os datos ao centro educativo por correo electrónico coa finalidade de 

capturar os datos bancarios. 

5. Para as familias ás que lles resulte difícil acceder á sede ou completar o 

anexo e remitilo ao centro educativo considérase válida a obtención do 

consentimento da familia e dos seus datos bancarios mediante os 

seguintes métodos: 

a) Whatssap da familia ao membro do equipo directivo no que conste o número 

de conta e a vontade de solicitar a axuda. 

b) Chamada telefónica dende a familia ao centro ou viceversa na que se 

acredite a intención da familia de solicitar a axuda, a identidade do interlocutor 

que dí ser proxenitor  (o centro directivo poderá  formular  as preguntas que 

estime oportunas para verificar a identidade do interlocutor. 

c) Correo electrónico sen adaptarse ao anexo no que conste a intención da 

familia de solicitar a axuda e o número de conta 

A solicitude é única para cada familia; para o caso das familias que teñan 

fillos/as escolarizados usuarios do comedor escolar en centros educativos 

diferentes, o equipo directivo que reciba a solicitude poñerase en contacto por 



correo electrónico co equipo directivo do outro centro educativo para que 

proceda a gravar o número de conta do seu alumnado. 

No caso de que as familias soliciten a colaboración do centro educativo 

para a formalización da solicitude, o equipo directivo unicamente 

introducirá os datos bancarios facilitados pola familia na aplicación 

Comedores, segundo as instrucións para a tramitación das axudas de 

comedor consecuencia do COVID-19 . 
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