
ANPA do CEIPP de 
PALMEIRA 

 

Servizo subvencionado pola 

         NORMATIVA SERVIZO DE COMEDOR da ANPA do CEIPP de PALMEIRA  
CURSO ESCOLAR 2021-22 

 
 

 
1. Funcionamento: 

Trátase dun servizo aberto para tódolos alumn@s do CEIPP de Palmeira. Os membros socios/as da ANPA 
estarán cubertos polos seguros de responsabilidade civil e accidentes propios da ANPA. 

Inscricións e baixas no local da ANPA do colexio, chamando ao teléfono da ANPA 650199162 ou por 
correo electrónico anpapalmeira@hotmail.com 

Comeza o primeiro día do ano académico e haberá comedor tódolos días lectivos do ano escolar. 

O servizo de comedor funciona de luns a venres entre as 14:00h e as 16:00, as familias poden elixir os 
días que desexen utilizalo. As monitoras comezarán 30 minutos antes para a recepción da comida e preparación 
das mesas, así coma 30 minutos despois para a limpeza e mantemento do comedor. 

A recollida dos comensais será a partires das 15:30h  e ata 16:00h, os pais/nais entrarán polo portal 
traseiro (portalón de arriba) e esperarán polos seus fillos/as na porta de entrada dos nenos de educación  infantil, 
sendo a monitora quen entregue aos nenos/as, os pais/nais non poderán pasar ás dependencias do Centro escolar. 

No momento da entrega serán informados sobre aquilo que compete sobre os seus fillos/as en relación 
á comida e comportamento dentro do comedor. 

Os pais/nais que desexen preguntar por distintos aspectos do servizo de comedor poderán pedirllo a 
monitora, a cita será despois do horario de comedor. 

Os nenos/nas que teñan actividades extraescolares a continuación do comedor, serán entregados polas 
monitoras directamente ao profesor/a responsable da actividade. Asemade, levarán unha nota informando sobre 
a comida e comportamento no comedor dese día. 

A permanencia no centro é obrigatoria para os alumnos/as que fagan uso deste servizo, só poderán saír 
do centro con un xustificante da familia máis a autorización do responsable do comedor. 

Os espazos destinados aos alumnos/as serán: o patio,  a sala de usos múltiples, os baños e a sala do 
comedor. O resto das instalacións do centro non poderán ser utilizadas. 

Antes e despois de entrar na sala do comedor deberán lavarse as mans e a cara. 

Os usuarios esporádicos e as faltas de asistencia ao comedor dos usuarios fixos deberán comunicarse 
ao servizo de catering GRUPO CHICOLINO RESTAURACIÓN 690908063 (RAQUEL) avisando, se é posible, cun día 
de antelación ou o mesmo día antes das 9.00 h da mañá e a Monitora responsable do comedor (TAMARA 
651121341 ou MARILÓ 653842106).  Asemade deberán comunicalo tamén ao seu titor/a mediante unha folla 
escrita ou verbalmente. 

2. Menús: 

Os menús diarios serán iguais para todos/as os comensais, non atendendo gustos persoais. 

Os alumnos/as que por razóns de saúde (alerxias, diabetes, intolerancias, etc.) deban seguir unha 
alimentación especial serán debidamente atendidos cun menú especial. Deberán comunicalo a ANPA e ao 
catering presentando un certificado médico no que se detallen as necesidades específicas para ese alumno/a. 

Informarase do menú mensualmente para que as familias poidan programar as ceas dos seus fillos/as. 

3. Cotas: 

O prezo do servizo de comedor é de 4,70 euros/día para os comensais fixos (prezo subvencionado pola 
ANPA grazas as axudas da Xunta de Galicia) e de 6,00 euros/día para os comensais esporádicos. Farase un 15% 
desconto para irmáns. 

O abono farase a mes vencido directamente a empresa responsable do catering, Grupo Chicolino 
Restauración, mediante transferencia bancaria ao Banco Pastor con número de conta ES64-0238-8190-3705-
0014-9545 ou por domiciliación bancaria (solicitar o documento as/os monitores/as e devolver cuberto a 
autorización do pago a través da súa conta particular). 

No caso de que unha familia non abone a mensualidade o alumno/a perderá o dereito ao servizo de 
comedor a partires do día un do mes seguinte, a non ser que comunique as razóns que xustifiquen a demora do 
pago. A perda do dereito do servizo de comedor non exime do pago das cantidades que debe. 
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4. Monitores/as: 

Dentro das súas función destacan: 

 Recibirán a comida e prepararán o comedor antes da chegada dos comensais. 

 Organizarán a entrada e saída con orde. 

 Darán exemplo coidando a linguaxe e os hábitos de comportamento. 

 Vixiarán a correcta hixiene das mans antes e despois de comer. 

 Durante todo o tempo  vixiarán aos comensais mentres realizan as labores do comedor (poñer e quitar os 
pratos, cortar a comida aos nenos/as pequenos, etc..). 

 Axudarán a comer aos nenos/as que o precisen e lles ensinarán a comer, pelar, etc.…. 

 Farán formación pedagóxica. Explicaranlle normas de hixiene e alimentación 

 Motivarán aos alumnos/as para realizar educación dietética, actividades e xogos que non dificulten o 
rendemento nas actividades de tarde. Deberán ensinarlles a coidar e recoller os xogos que usen. 

 Resolverán, no momento, os problemas e discusións que xurdan entre os alumnos/as. 

 En ningún caso as monitoras subministrarán medicamentos aos nenos/as. 

 As monitoras/es informarán ás familias e ao centro sobre condutas observadas aos alumnos/as que a seu 
xuízo deban ser corrixidas. 

 No momento da entrega informarán aos pais/as en relación a comida e comportamento dos seus fillos/as 
dentro do comedor. Esta información darase na intimidade correspondente, atendendo a cada pai/nai ,de un en 
un, e nunha zona onde ninguén alleo poida oílo. 

 As monitoras/es só se farán cargo dos alumnos/as usuarios do servizo de comedor e terán control dos 
mesmos ata que os proxenitores ou persoa designada os recollan ou ata que comecen as actividades da tarde, 
neste último caso  entregaranos ao profesor/a de cada actividade. 

 Unha vez rematada a entrega dos nenos/as, as monitoras/es procederán á limpeza do comedor, garantindo a 
hixiene e o correcto mantemento das instalacións. 
 

SEGURO ACCIDENTES ANPA PARA OS SOCIOS/AS: 

A ANPA ten contratado con MAPFRE un Seguro de Accidentes Colectivo Nº póliza 055-1880200114 que cubre a 
todos os seus socios. No listado de alumnos/as dos monitores/as estarán indicados os que non son socios. No 
caso de que algún destes nenos ou nenas sufrise algún accidente, os monitores/as deberán: 
1. Chamar ao pai/nai ou persoa designada para informar do acontecido e que leve o neno/a  ao Centro de 

asistencia que corresponda: 
 Moi grave → chamar ó 061 
 Urxente → Hospital da Barbanza (indicar nº póliza seguro) 
 Non Urxente → Policlínica del Carmen (Rúa Campo de Marte nº 6 Ribeira) 

 Alí deberán indicar que veñen da ANPA de Palmeira (indicar nº póliza seguro) 
 Eles valorarán: 

o Tratalo alí. 
o Derivalo ao Hospital HM Rosaleda, en Santiago de Compostela. 
o Derivalo ao Hospital da Barbanza. 

2. Notificalo á Xunta Directiva da ANPA informando do acontecido no teléfono da ANPA 650199162 (pode 
facerse incluso mediante unha mensaxe de whatsapp) 

 

ALARMA DE INCENDIO E EVACUACIÓN:  

No caso de que soe a alarma de incendios, procederase a evacuación de todos/as de forma tranquila e controlada 
cara a pista de fútbol. Deben seguir as instrucións e planos colocados nas paredes de todas as aulas e estancias 
do centro (non coller obxectos persoais, non abrir portas nin ventás, non volver atrás…).  
 En horario habitual, haberá un equipo do centro encargado de avisar aos servizos de emerxencia e da coor-

dinación da evacuación. 
 Fora dese horario, é dicir, no servizo de madrugadores e de comedor, debe ser o/a monitor/a responsable 

do servizo o/a encargado/a de chamar ao 112 para dar o aviso, e deseguido avisar á Xunta Directiva da 
ANPA e á Direc- ción do Centro. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN FRONTE A COVID19 NO COMEDOR ESCOLAR 

Por mor da especial situación que estamos a vivir, debemos tomar medidas de prevención ante o 
risco de contaxio ou propagación do virus: 
 
 A entrada farase por orde, de un en un, mantendo a distancia de 1,5m na fila. Os monitores/as serán os 

responsables de que se faga segundo a normativa. 

 No caso de existir quendas para xantar, o grupo que debe agardar fora do comedor, será sempre fixo (sem-
pre os mesmos comensais). Farao na sala ou espazo asignado pola dirección do centro para tal fin co seu 
monitor/a estable o seu coidado. Mentres agardan, realizarán as actividades programadas para ese día no 
comedor sobre alimentación e hábitos de vida saudables previstas no Programa educativo do comedor. 

 Deberán hixienizar as mans, no momento de entrar, cando vaian ó baño, cada vez que espirren, sonen o 
nariz, toquen a cara e tamén ó saír. Lavando as mans con auga e xabón, durante a lo menos 40 segundos, su-
pervisado e secado con pano desbotable. No seu defecto usarase solución hidroalcohólica, durante 20 se-
gundos. 

 Non poderán compartir cubertos, vasos, pratos, panos, bebidas nin comida. Debendo estar identificados 
co nome do neno/a se fose o caso. 

 Se comparten algún obxecto, este debe ser hixienizado, antes e despois do seu uso. 

 Se fan uso do baño, este tamén deberá ser hixienizado despois do seu uso. 

 No caso de non dispor de suficiente espazo para deixar as mochilas e abrigos colgados e distanciados uns 
dos outros, e mellor que permanezan con eles en todo momento, colgados nas cadeiras de cada comensal. 

 A distribución dos nenos/as dentro do comedor estará prefixada, onde cada comensal ten o seu sitio de-
signado para todo o curso escolar. Deste xeito sempre saberemos quen son os nenos/as que permanecen 
preto no caso de suxire un abrocho. 

 Con carácter xeral, estarán colocados cunha distancia de 1,5m entre eles, sentados en oblicuo e non enca-
rados. Pero preferiblemente sentaranse por aulas ou grupos de convivencia estable, onde poderán diminu-
ír a distancia entre eles pero non co resto dos grupos, estando separados 1.5m entre grupos. 

 Contemplase a posibilidade de aumentar a seguridade: 

 Utilizando espazos colindantes para amplialo aforo. 

 Realizar quendas para reducir o aforo no momento da comida. 

 Instalar mamparas de cando menos 60cm de altura nas mesas para separar comensais encarados, 
non sendo preciso así  a distancia de 1.5m. 

 Unha vez dentro, permanecerán sentados agardando, sendo os monitores/as os encargados de servirlles a 
comida en bandexas. Unha vez rematado, será o propio neno/a quen deposite a súa bandexa na zona de re-
siduos, previa autorización por parte da monitor/a, evitando así o movemento incontrolado polo local. 
Disporase un circuíto de ida e outro de volta. 

 Deberán levar a máscara posta todo tempo agás para comer. Estarán exentos os menores de 6 anos (aínda 
que é recomendable) e os comensais que padezan algunha patoloxía que o contraindique, debendo presentar 
un informe médico. 

 Os monitores/as deberán hixienizar as mans frecuentemente (antes, durante e despois), usar máscara 
todo o tempo e terán asignados sempre o mesmo grupo de comensais evitando o contacto cos outros, cre-
ando así un grupo estable. E por suposto, cumprido os rateos legais establecidos. 

 O comedor contará só co mobiliario imprescindible, facilitando así a súa limpeza e o aproveitamento do 
espazo ó máximo. 

 Estará dividido de xeito que estea ben diferenciada a zona de limpo e a zona de residuos.  
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 Procederase á limpeza das mesas e cadeiras antes e despois do seu uso, empregando luvas e os útiles de 
limpeza axeitados e propios do comedor. Utilizaranse calquera dos desinfectantes con actividade virucida 
autorizados. 

 A ventilación durante 15 minutos, será necesaria antes do inicio do servizo, entre quenda e quenda e unha 
vez finalizado (durante a súa limpeza). Tamén se ventilará durante a prestación do servizo, sempre e cando 
as condicións climatolóxicas o permitan. 

 O xogos e actividades que se realicen no comedor serán, na medida do posible, na propia mesa do neno/a. 
Evitando compartir xoguetes e pinturas, agás os que formen burbulla dentro das aulas. Elixiranse xogos e 
actividades individuais ou en grupo sen contacto físico, relacionadas coa alimentación saudable. No 
caso de compartir algún xogo deberá hixienizarse antes e despois do seu uso. Sempre que sexa posible pode-
rán saír o patio a xogar, mantendo a distancia de seguridade e a agrupación propia de cada monitor/a. 

 A saída e recollida dos nenos e nenas por parte dos monitores/as das actividades extraescolares, pais, nais 
ou persoas designadas para a recollida, deberá ser controlada polo monitor/a, entregando a cada neno/a de 
un en un. Estes agardarán fora, con máscara e mantendo a distancia de seguridade en todo momento. 

 Xestión dos abrochos: no caso de que algún neno/a manifeste algún síntoma que faga sospeitar dunha po-
sible COVID19, deberase: 

o Sentalo a parte do resto dos nenos/as con todas as súas pertenzas. Preferiblemente nunha zona ven-
tilada e con papeleira de pedal. 

o Colocarlle unha máscara cirúrxica, no caso en que non a leve. No caso de incompatibilidade a levala, 
o monitor porase unha máscara FFP2 sen válvula, bata desbotable e pantalla facial. 

o Chamar aos pais/nais/titores ou persoas designadas para a súa recollida. 

 A familia do neno/a deberá solicitar consulta telefónica co pediatra para ese mesmo día, se 
non houbese acudirá o PAC para valoración e avaliación da necesidade de solicitude dun 
test diagnóstico. 

o Recoller e cerrar a bolsa do lixo onde puidese depositarse residuos contaminados, e introducila nou-
tra bolsa máis. Ventilar e desinfectar a sala. 

o Notificarllo á Dirección do Centro e á Xunta Directiva da ANPA. 

 
 

 
Xunta Directiva ANPA do CEIPP de Palmeira 


