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REGULAMENTO DO SERVIZO DE COMEDOR 
 
ANPA CEIP RAMÓN CABANILLAS - CURSO 2010-2011 
 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
As normas do servizo de comedor afectarán aos nenos e nenas matriculados no CEIP 
Ramón Cabanillas que sexan usuarios do comedor escolar e, onde aplicable, aos seus 
titores/as. 
 
VIXENCIA 
As normas aquí reguladas terán a súa vixencia por un curso escolar, prorrogable. 
 
USUARIOS 
Establécense dous tipos de usuarios: 

 Nenos/as fixos: Son aqueles dos que se coñece exactamente os días que 
mensualmente comen no comedor 

 Nenos/as esporádicos: Son aqueles que usan o comedor de cando en vez en 
función das circunstancias. 

 
PROVEDOR DO SERVIZO DE COMEDOR 
O comedor funcionará cun servizo de catering homologado escollido no mes de abril 
do curso anterior. 
 
SOLICITUDE DE PRAZA DE COMEDOR 
Os interesados en utilizar o servizo de comedor deberán entregar o impreso de 
reserva de praza na conserxería do colexio ou no caixa de correos da ANPA antes do 
30 de xuño de cada ano. 
A entrega deste impreso é un requisito indispensable para todos os nenos/as. Xunto 
co impreso entregarase unha fotocopia da cartilla sanitaria. 
En caso de que un neno/a estea inscrito en xuño, e posteriormente non vaia facer uso 
do servizo dende setembro, os titores/as legais deberán comunicalo antes do inicio 
do curso. 
 
COMISIÓN RESPONSABLE DA XESTIÓN DO COMEDOR 
A ANPA designará unha comisión responsable de coordinar, xestionar e controlar o 
bo funcionamento do servizo de comedor. Esta comisión servirá de enlace entre 
colexio, ANPA e o persoal da empresa provedora do servizo. 
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SISTEMA DE COBRO DO SERVIZO DE COMEDOR 
O cobro farase pola empresa xestora do servizo ou, no seu defecto, a ANPA a través 
de domiciliación bancaria nos números de contas facilitados polas familias dos 
usuarios. Aos usuarios fixos facturaráselles por adiantado, do 1 ao 5 de cada mes. 
No caso dos días soltos, facturarase ao final de mes o total dos días de uso do 
servizo. 
 
MENÚS 
O último día de cada mes entregarase aos nenos o menú do mes seguinte e 
publicarase na páxina web da ANPA. 
 
DIETAS ESPECIAIS 
Para os nenos/as que requiran unha dieta especial ou non poidan inxerir 
determinados alimentos, os seus titores/as legais deberán facelo constar por escrito, 
detallando claramente as características da dieta ou os alimentos que non poden 
tomar. 
 
HIXIENE PERSOAL 
Os nenos/as traerán un neceser con cepillo, pasta de dentes e toalla de aseo 
(preferiblemente pequena). O lavado das mans antes da comida e o cepillado de 
dentes posterior á comida son obrigatorios. 
 
TARIFA 
As tarifas provisionais establécense no mes de maio do curso anterior e publícanse 
no taboleiro da ANPA e na páxina web. As tarifas definitivas establécense en 
función do número de usuarios definitivos inscritos no mes de setembro. 
 
HORARIO 
O horario do servizo de comedor é de 14:00 h. a 16:30 h. 
Os nenos que non queden a actividades extraescolares deberán ser recollidos polos 
seus pais ou persoa encargada entre as 15:30 e as 16:30 horas, nunca despois da hora 
límite do comedor. 
No caso de que algunha persoa distinta da habitual vaia recoller ao neno/a, será 
necesario avisar con antelación aos coidadores do comedor, indicando nome e 
número de carné. 
Os nenos aos que os seus titores autoricen a marchar sos deberán entregar a 
correspondente autorización por escrito. 
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BAIXA VOLUNTARIA 
No caso de baixa definitiva ou polo resto do mes hai que avisar con cinco días de 
antelación ao inicio do período de facturación. Devolverase a parte proporcional 
correspondente ao servizo non utilizado. 
 
NORMAS XERAIS 
1. Durante o horario do comedor os nenos deben cumprir as normas de 

comportamento e educación comúns do centro escolar. En particular, deberán 
observar o respecto aos coidadores e aos compañeiros, e deberán respectar as 
instalacións e o material. 

2. Os usuarios do comedor deberán cumprir as normas básicas de hixiene. 
3. Os nenos deberán obedecer os coidadores. Estes serán os encargados de que todos 

os nenos cumpran as normas. 
4. Os nenos non poderán traer alimentos nin bebidas ó comedor. 
5. Sobre as mesas so poderá estar o necesario para comer. Non poderá haber nin 

xoguetes nin outros obxectos. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
Regras básicas: 
1. O lapso de tempo entre cada prato debe ser corto, de xeito que non dea pé a que 

haxa tempos mortos nos que se produzan interrupcións no desenvolvemento da 
actividade do comedor. 

2. Os nenos/as habituais teñen asignado un sitio fixo 
3. Cada monitor debe ter asignadas unhas mesas para atendelas e sempre as 

mesmas. Así chegarán a coñecer aos nenos/as e os seus costumes de comida 
4. Mentres os nenos/as estean no comedor, ou nos lavabos, os coidadores deben 

dedicarse en exclusiva a eles: a recollida do local farase posteriormente. 
 
Indicacións xerais: 
1. Déixase a mesa posta con auga, antes de ir buscar aos nenos/as. Se o primeiro 

prato é frío tamén quedará servido. 
2. Xunto co primeiro prato servirase a ración de pan. 
3. Os nenos/as recóllense nas aulas e baixan ata o comedor. Os de infantil serán 

recollidos dez minutos antes, coma mínimo, da hora de saída. 
4. Deixan as mochilas e colocan as cazadoras nos colgadoiros.Van aos lavabos lavar 

as mans. 
5. Nos lavabos, cada coidador debe ter un expendedor de xabón, e cada neno a súa 

toalla de aseo. 
6. Os nenos de infantil serán servidos na mesa. 
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7. Os nenos/as diríxense aos sitios que están asignados e xa poden comezar a comer. 
8. Os monitores/as van buscar aos de primaria, e repiten este proceso. 
9. Ao rematar han de asearse para despois desenvolver as actividades que os 

monitores/as vexan oportunas. 
10. Para o aseo final, sairán, preferiblemente, en primeiro lugar os de infantil, e 

despois os de primaria. 
 
INCIDENCIAS, INCUMPRIMENTOS E SANCIÓNS 
1. Calquera incidencia sobre a comida (non aceptación polos nenos/as, non vir lista 

para servir, requirir unha preparación ou revisión excesiva polas monitoras, non 
conservarse quente, cambios no menú ...) será comunicada diariamente á ANPA 
vía telemática, por parte da empresa encargada da xestión do comedor. 

2. A empresa elaborará un rexistro individual por cada neno no que se recolla a 
forma na que xantou, de cara a que os titores/as legais dos usuarios poidan facer 
un seguimento continuo dos seus hábitos alimenticios. 

3. Se hai por parte dalgún neno repetidos incumprimentos das normas, sobre todo no 
que se refire ao respecto aos coidadores ou os compañeiros, informarase primeiro 
oralmente e á segunda vez por escrito aos titores. Se o neno persistise na súa 
actitude, terá que ser comunicado este feito á ANPA. A partir deste momento 
tomaranse as correspondentes decisións por parte da ANPA, atendendo ao 
Regulamento de Réxime Interno do centro. 

4. Así mesmo, repetidos incumprimentos por parte dos titores en canto á recollida 
dos nenos fóra do horario establecido sen previo aviso, faltas de respecto aos 
coidadores ou retrasos nos pagos tamén pode levar á expulsión temporal ou 
permanente dos nenos do comedor. 

5. Débedas contraídas por non pagamento imposibilitan a nova matrícula no 
comedor ou en calquera actividade organizada pola ANPA de calquera membro 
da mesma familia ata seren abonadas. 

 
Para calquera suxestión ou dúbida, as familias pódense poñer en contacto coa 
comisión da ANPA encargada do comedor. O enderezo electrónico desta comisión 
(comedor@anpaceipramoncabanillas.es) e da ANPA 
(anpa@anpaceipramoncabanillas.es) estarán permanentemente no taboleiro da 
ANPA. 
 
Teléfono: 682 538 226 e 682 538 735 
 
Na reunión da Xunta Directiva da ANPA do CEIP Ramón Cabanillas celebrada o 2 de 
decembro de 2010, aprobouse este regulamento de funcionamento do comedor, xunto coa 
remisión ao Consello Escolar e a difusión entre os usuarios do comedor. 


