
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR EN TEMPOS COVID  

 

Como ben sabedes temos concedidas 143 prazas  de usuarios/as de comedor para 

o curso 2020-2021 e rexistradas 205 solicitudes de uso. Antes podiamos comer todos 

xuntos nunha quenda (145) porque as mesas podían estar ocupadas por ata oito ou 

dez alumnos/as. Agora, dado o protocolo que temos que seguir con separacións entre 

usuarios de 1,5 m, en cada mesa só poderán comer dous/dúas usuarios/as , o que 

nos obriga a facer dúas quendas de comida. 

1º quenda:  Alumnado de Ed. Infantil, 1º 2º e 3º de Ed. Primaria (dependendo do 

número de usuarios de cada curso). Esta quenda duraría entre 50 e 60 minutos. 

Despois de comer deixarían o comedor para facer actividades ao aire libre sempre que 

o tempo o permita. Este alumnado podería ser recollido entre as 15:20 ou 15:30 h. 

15 minutos de ventilación e desinfección de cadeira s e mesas.  

2º quenda:  Alumnado de 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria. Duraría de 15:15 a 16:00. 

Cando rematen de comer marcharán para casa, os que teñan permiso para ir sos o 

farán e resto serán entregados á persoa encargada de recollelos. Antes de comezar a 

súa quenda agardarán nas aulas leendo ou facendo deberes ata que lles toque baixar 

ao comedor. Haberá monitoras vixiando que non saian nin se mesturen entre eles. 

Os que sexan irmáns terán que agardar a rematar tod os para poder saír.  

Todo o alumnado usuario de comedor terá un posto fixo asinado que non poderá ser 

cambiado durante o curso e que estará disposto en función da aula de referencia onde 

están no grupo de clase. 

Aquel alumnado que teña praza asinada de comedor e non sexa usuario diario terá 

asinada unha mesa individual que se montará no ximnasio que se usará para ampliar a 

capacidade do comedor.  

Temos que acomodar quendas de setenta comensais de cada vez 

aproximadamente para dar o servizo ofertado gardando ao mesmo tempo as distancias 

interpersonais de 1,5 m. como manda o protocolo. 

POR TODO O ANTERIORMENTE EXPOSTO, SO PODERÁN FACER USO DO 

COMEDOR OS QUE TEÑAN CAUSA XUSTIFICADA COMO INCOMPA TIBILIDADE 

HORARIA POR TRABALLO DOS PAIS E NECESIDADES SOCIAIS  ACREDITADAS.  
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Non se permitirá o uso esporádico ( un día solto) polas dificultades de organización que 

iso conleva. 

Como agora non hai servizo de madrugadores, Paula n on virá ao comedor ata 

as 13:30  polo que os avisos ao catering para encargar os menús de cada día será feito 

pola Dirección do centro que o día anterior mandará un correo solicitando os menús 

correspondentes.  

Antes de facer uso do comedor tedes que chamar ao c entro para dicir que días 

precisades do servizo e ten que ser algo fixo , por exemplo, todos os días, todos os 

martes e xoves… unha semana si e outra non para poder facer o planing das prazas. 

Se un día non podedes vir dos que estaban comprometidos tedes que avisar antes das 

9:00 para axustar os menús encargados o día anterior. 

Polo tanto tedes que chamar ao centro 881938386 par a dicir cantos ides facer 

uso do comedor e que días.  

O comedor comeza a funcionar o xoves 10 de setembro para 5º de infantil e 1º, 2º e 

3º de primaria que é o alumnado convocado ese día. 

O venres 11se incorpora rán ademais o alumnado de 6º de infantil, 4º, 5º e 6º de 

primaria. 

Os máis pequeniños (3 anos) non se incorporarán ao comedor ata que non rematen 

o período de adaptación, a finais de setembro. 

Iremos vendo como funciona este sistema e faremos as modificacións oportunas 

para prestar o mellor servizo. 

Grazas a todos pola vosa colaboración.  

Se non avisades ao centro non poderedes quedar no c omedor. 

  

 

A Directora 

 

Asdo: Eva Mª Bouza Rey 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


