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FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA DO COMEDOR ESCOLAR 

 

 

 

 

 

O Comedor Escolar é un servizo dependente da ANPA (Asociación de nais e 

pais de alumn@s).  

 

A ANPA oferta, organiza e xestiona na súa totalidade o servizo contratando 

unha empresa externa para a elaboración dos menús tanto do almorzo como do xantar 

e o subministro dos mesmos, así como de todo o material necesario para levar a cabo 

o servizo. 

 

O Comedor Escolar contribuirá ó proceso de formación integral de todo@s @s 

alumn@s creando hábitos sans de alimentación, hixiene e boas maneiras na mesa, 

fomentando a colaboración e boas relacións entre @s compañeir@s e persoal de 

comedor, respectando os materiais e os espazos e cumprindo as normas e suxerencias 

do persoal. 

 

 

 

 

 

 

 Para o comedor: 

       

* Desenrolar hábitos de alimentación: comer de todo, mastigar 

correctamente, non estragar a comida. 

* Inculcar hábitos de hixiene persoal: lavado de mans antes e despois de 

comer, hixiene bucodental diaria. 

* Inculcar hábitos de boas maneiras na mesa: posturas, uso correcto das 

culleres, orde e limpeza na  mesa. 

* Fomentar a colaboración e boas relacións entre @s compañeir@s de 

mesa e persoal de comedor. 

 

 Para o tempo libre: 

 

* Desenrolar hábitos de convivencia. 

* Aprender a utilizar o tempo libre participando nas actividades. 

* Observar a tod@s @s nen@s, sobre todo a aqueles que presentan algún 

problema físico, psíquico ou de conducta para dinamizar a súa 

participación. 

* Utilizar correctamente os materiais e o espazo. 

 

 

DESCRICIÓN DO SERVIZO: 

OBXETIVOS ESPECÍFICOS: 
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O comedor escolar comeza o primeiro día lectivo e remata coincidindo co último día 

do curso, nos seguintes horarios: 

 

 COMEDOR: Dende as 13:50 H. ata as 15:50 H. 

 

Para un bo funcionamento do sevizo deberán cumprirse as súas normas de 

funcionamento estrictamente, para elo se diferenciará entre dous tipos de usuarios, os 

comensais fixos ou fixos descontinuos e os comensais esporádicos. En calquera dos 

casos, as familias deberán avisar á o Catering con un día de antelación de calquera 

cambio que se produza na asistencia ó comedor, para elo deben utilizar as canles 

establecidas, ben chamando por teléfono ó número do Catering ou da ANPA se non 

tivesen posibilidade de contactar co primeiro. As familias dos nenos de infantil tamén 

deberán avisar ó titor ou titora d@ alumn@ dos cambios que se produzan. 

 

Ó comezo do curso se porá a disposición das familias un formulario para que se 

poidan inscribir no servizo, no que deberán cumprimentar todos os datos relativos @ 

alumn@, curso, idade, teléfono de contacto, alerxias e outras características de 

interese para o persoal de comedor. Cando se padeza algunha alerxia de tipo 

alimentario achegarase un certificado médico que a especifique. 

 

  

 

 

 

 

O prezo do servizo establecerase cada comezo de curso, coas revisións pertinentes ó 

longo deste e se informará en Asemblea Xeral. 

O prezo dependerá da empresa de Catering e das subvencións concedidas pola 

Administración. 

 

* Comensais fixos ou fixos descontinuos: Ó remate de cada mes de servizo o 

Catering fará a cobro do servizo no numero de conta facilitado. Calquera 

incidencia no pago do servizo debe ser solucionado axiña do contrario darase 

de baixa do servizo @ alumn@. 

 

* Comensais esporádicos: Deberán comunicar a súa asistencia un día antes de 

facer uso do servizo e abonalo inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROCEDEMENTO: 

PREZO DO SERVIZO E FORMA DE PAGO: 
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A ANPA, xunto co Equipo Directivo deste Centro considera este servizo como 

unha parte mais do proceso formativo d@s alumn@s polo que vemos necesario 

establecer unhas normas básicas que faciliten o correcto funcionamento do 

servizo e complementen o seu proceso educativo. 

O alumnado, usuario de comedor, ten as mesmas obrigas durante os períodos 

anterior e posterior á comida que no período lectivo, comportándose de forma 

disciplinada e atendendo en todo momento as normas que aconselle o persoal de 

comedor.. 

Se algún alumn@ non respectara estas directrices se adoptarán as medidas 

correctoras pertinentes, adecuadas á falta cometida, sendo motivo de 

comunicación á familia e de persistir na mesma actitude se sancionará coa 

privación temporal ou 

definitiva do uso do Comedor Escolar.  

 

.-@s alumn@s de Educación Infantil serán entregados persoalmente ó persoal de        

comedor polo seu titor ou titora. 

 

.-Á chegada ó comedor deberán deixar as súas pertenzas (mochilas e abrigos) no 

lugar destinado a elo e procederán de xeito ordenado a lavar as mans para logo 

sentarse á mesa , atendendo sempre ás instruccións das coidadoras. 

Unha vez se atopen sentados, procederase a emplatar e servir a comida, para elo as 

coidadoras poderán nomear responsables de mesa que serán os únicos ós que se lles 

permitirá levantarse. Os demais deberán levantar a man para solicitar calquera 

cousa ou acudir ó aseo en caso de necesidade. 

O primeiro prato, segundo e postre deberán servirse na mesma quenda, fomentando 

así a paciencia entre os comensais. 

 

.-Se algún alumn@ necesitase seguir algún réxime alimentario especial será 

requisito indispensable a presentación do correspondente informe médico. 

 

.-Queda totalmente prohibido o consumo de calquera outro alimento que non sexa 

proporcionado pola empresa de Catering. 

 

.- O persoal encargado do coidado no comedor NON É PERSOAL 

CUALIFICADO PARA A ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.  

Ó remate da comida @s alumn@s deberán permanecer sentados, charlando 

tranquilamente á espera de que o persoal lles invite a realizar a hixiene 

bucodental para logo facer algunha actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO: 
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1.) Normas de hixiene, cortesía e coidado do material do Centro: 

 

@s alumn@s; 

 

* Deberán empregar unha linguaxe correcta e respectuosa tanto cos seus 

compañeiros como co persoal de vixilancia. 

* Deberán respetar os espazos asignados no tempo no que se presta o servizo 

(patios, aulas,...) non permanecendo en lugares non autorizados. 

* Circularán polos corredores de forma ordenada evitando carreiras que 

puideran ocasionar accidentes. 

* Respectarán o material d@s compañeir@s, así como o mobiliario e menaxe 

do comedor. 

* Non deberán desperdiciar nin facer mal uso da comida que se lles sirva.  

 

2.)Recollida d@s alumn@s: 

 

* O horario de recollida d@s alumn@s será dende as 15:15H ata as 15:50H., 

coa excepción d@s alumn@s que asisten ás actividades extraescolares, que 

será recollidos o seu remate. 

* A recollida d@s alumn@s se fará de xeito ordenado, sen interferir na 

marcha do comedor e esperando ó remate se a familia quixera facer algunha 

consulta ó persoal. No caso de que @ alumn@ fora a ser recollido por un 

adulto non habitual deberá ser comunicado pola familia. 

* Durante o tempo que permanezan no horario do comedor, @s alumn@s non 

poderán saír do Centro. 

* No caso de que @ alumn@ debera abandonar as instalacións sen a compaña 

dun adulto deberá entregar á ANPA unha autorización firmada polo pai, nai 

ou titor/a legal, eximindo á ANPA de calquera responsabilidade unha vez 

traspasadas as instalacións do Centro.  

* No caso de separación legal dos proxenitores, deberá ser comunicado ós 

responsables do comedor cal é a persoa que ten dereito a recoller @ 

alumn@. Dita comunicación farase a  través da Dirección do Centro.  

* Será motivo de baixa no servizo o incumprimento das normas establecidas, 

así como o incumprimento reiterado do horario da recollida. 
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@ coidador/a xoga un papel fundamental no control e supervisión da inxesta, así 

como nos aspectos relacionados cos correctos hábitos alimentarios, hixiénicos e de 

comportamento na mesa. 

A hora da comida é un momento onde concurren diferentes necesidades: alimentarse, 

relacionarse e compartir experiencias. 

É importante que @s escolares que acudan ó noso comedor síntanse atendidos de 

maneira cálida e afectuosa, transformando ese momento nunha experiencia de 

aprendizaxe e convivencia solidaria. Terán entre outras funciones, as seguintes; 

 

1.-Apoio e control na inxesta. 

 

* Colaborar c@ escolar naquelo que sexa necesario para facilitarlle a súa 

alimentación en función da idade ou circunstancias persoais, (pelar froita, 

cortar carne, eliminar espiñas do peixe...), sin que por elo se perda de vista a 

necesidade de potenciar a autonomía d@ escolar na súa alimentación. 

* Ensinarlle a desenvolverse con corrección na mesa. 

* Manexar debidamente ás culleres, servilleta, manter unha postura adecuada e, 

ademáis, mostrarlle outros aspectos da convivencia que converten a hora de 

comer nun acto social que paga a pena ser coidado.  

* Sentar @s nen@s por idades, sempre que sexa posible. 

* Facer fincapé na necesidade de comer todo aquelo que se lle sirve, xa que así 

terá unha alimentación equilibrada que contribuirá á súa saúde. 

* Organizarse ben, para que a comida non tarde moito en chegar á mesa unha 

vez que @s comensais están listos para xantar. Tamén é importante que non 

haxa moito tempo entre prato e prato para que @s escolares non se levanten da 

mesa.  

* Prestar especial atención a nen@s que: 

- Sistematicamente non comen. 

- Trochan e mesturan a comida polo prato sen apenas probala. 

- Intercambian a súa comida con outros. 

- Rexeitan sempre o mesmo tipo de alimento. 

- Aíslanse para comer. 

- Engolen os alimentos e sempre terminan os primeiros. 

- Sempre terminan os últimos. 

- Presentan algún tipo de patoloxía declarada previamente ó responsable 

do comedor e requiren algunha dieta especial. 

 

 

2.- Desenrolo de hábitos hixiénicos. 

 

* Concienciar @ escolar da necesidade de: 

- Lavar as mans antes de sentarse á mesa e unha vez remata a comida. 

- Non xogar cos alimentos coas mans para evitar contaminalos. 

- A importancia que ten mastigar correctamente os alimentos. 

- Levar a cabo unha boa hixiene bucodental cando remate o xantar. 

 

 

PAPEL D@ COIDADOR/A 
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3.- Aspectos sociais. 

 

* @ coidador/a deberá proporcionar @ escolar un trato afable e cordial, 

fomentando en todo momento unha actititude de respeto mutuo. 

* @s alumn@s deberán ser tratados por igual, sen que para elo interfiran a súa 

raza, sexo, relixión ou condición social. 

* Na resolución de conflictos tentarán acadar a solución mediante o diálogo. 

* Ó remate do servizo, se quedara algún alumn@ sen recoller, @ coidador/a 

deberá: 

- entregarllo ó profesor de garda 

- tentar localizar a familia telefonicamente 

- avisar á persoa responsable da ANPA. 

 

4.-Outros usuarios. 

 

* O servizo de comedor non está aberto a outros usuarios tales como familiares 

d@s alumn@s do centro, alumnos doutros centros. 

* Calquera incidencia ou actitude negativa que terceiras persoas poidan observar 

no persoal de comedor, deberá ser comunicada á persoa responsable da ANPA 

que deberá poñelo en coñecemento da persoa responsable da empresa de 

Catering. 

 

 


