
 
 
 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2021/2022  
 

 
1. Os usuarios do servizo de comedor realizarán un lavado/desinfección de máns tanto ao entrar 

como ao sair do espazo adicado a comedor. 
 

2. O alumnado estará separado por 1,5 metros de distancia e, en ningún caso, estará encarado 
á hora de comer. 
 

3. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado. 
 

4. Os usuarios, no momento da comida, gardarán a máscara nun recipiente axeitado: unha bolsa 
de tela, un sobre ou un recipiente plástico, que terán que hixienizar ou substituir cada día ao 
chegar á casa. Ao remate da comida, retirarán a máscara do recipiente e colocarana na faciana 
seguindo a normativa indicada. 
 

5. Os luns (quedan a comer 3º e 4º de ESO) teremos unha quenda de comedor no espazo 
denominado “Comedor”, cunha capacidade de 20 alumnos.  
 

6. Os mércores (quedan a comer 1º e 2º ESO) teremos unha quenda de comedor no espazo 
denominado “Aula Manuel Dobarro”, cunha capacidade de 37 alumnos.  

 
 

7. Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas ou niveis, de 
xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza. 

8. O alumno/a entrará  ordenadamente no comedor e colocarase segundo as indicacións das 
monitoras. 

9. Ningún alumno/a empezará a comer ata que estean todos sentados e en silencio. 

10. Non se poden levantar da mesa sen permiso do persoal do comedor. 

11. Durante a comida, procurarán manter o maior silencio posible e prestarán atención ás 
indicacións que se lles fagan, debido a que é un momento no que non se usa a máscara. 

12. Usarán correctamente os útiles do comedor e non collerán a comida coas mans. 

13. Comerán amodo e evitarán falar coa boca chea. 

14. Evitarán tirar ao chan restos de comida.  

15. Non está permitido sacar comida fóra do comedor. 

16. Dirixiranse ás monitoras co debido respecto. Pediranse as cousas por favor, cun ton axeitado 
e sen levantarse da cadeira. 

17. Todos/as comerán a mesma comida, excepto aqueles que por motivos de saúde non poidan 
tomar algún alimento. 

18. Utilizarán correctamente as instalación e materiais. 

19. Está prohibido subirse ás  varandas, canastras, porterías etc. 

20. Está prohibido entrar nas clases e saír do recinto sen permiso xustificado. Durante todo o tempo 
que comprende o servizo de comedor, o alumnado permanecerá sempre dentro do recinto 
escolar, no patio ou nas dependencias habilitadas. 

 

Aquel alumnado que non respecte as normas establecidas será amoestado. Se a falta é 
reiterada ou grave podería perder temporalmente o dereito ao uso do comedor. En todo caso, 
as correccións ou amoestacións conlevarán as medidas correctoras establecidas no PEC. 

 


