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NORMAS BÁSICAS DO SERVIZO DO COMEDOR 
 

INSCRIPCIÓN 
 
1º. As inscripcións faranse por adiantado, dende o curso anterior ó que se precise o servizo. A solicitude do servizo 
daráselle a tódolos usuarios interesados, entregando follas de inscripcións e dentro dos seguintes prazos xenéricos: 

1. Preinscripción do servizo e pago da cuota da ANPA para o seguinte curso, para os alumnos xa usuarios no mes 
de Maio e para novos alumnos no CEIP O Pombal nas datas de admisión do centro (marcado polo DOGA), follas 
de preinscripción e pago da cuota da ANPA. 

2. Exposición listado provisional  datas da exposición listado dos admitidos no comedor (unha semana). 
3. Periodo de reclamacións  datas de reclamación das novas matrículas. 
4. Exposición listado definitivo  do 1 ó 15 de Xuño. 
5. Alumnos derivados, pasarán á Lista de Espera e se xestionarán en setembro (5 plazas reservadas). 

 
2º. Tódolos datos entregados na solicitude deberán ser certos, e a persoa coa súa firma dará fé de elo. O responsable ou 
comisión de comedores, poderán requerir os datos non cubertos, ilexibles ou considerados necesarios. Unha vez 
entregada a solicitude de inscripción, entregaráse o resgardo da mesma (xustificante para solicitar a beca de comedor) e 
unha copia das normas básicas do funcionamento do comedor. 
 
3º. O número de prazas a ofertar dependerá das posibilidades reais do espazo adicado ó comedor e a valoración do 
responsable ou comisión de comedores. Actualmente cun aforo para 128 comensais (76 plazas primaria e 52 plazas 
infantil) nunha soa quenda, deixando 122 prazas para fixos e 6 para eventuais.  
 
4º. No momento de entregala solicitude debe pagarse a cuota da ANPA (incluso os bolseiros) para o seguinte curso. 
Naqueles casos de alumnos que non formalicen a matricula no centro devolveráselle a cuota da ANPA. A conta da ANPA e 
no banco BBVA ES74 0182 1795 4402 0156 5968. A cuota de socio e de 20,00 €/ano por unidade familiar. 
Esta cuota é imprescindible e obrigatoria para a tramitación das solicitudes, utilización e mantemento do neno/a nas 
actividades ou servizos. 
 
5º. O neno/a non deberá ter ningunha débeda coa asociación ó remate do curso, ou perderá a praza, e non terá 
opción a ela ata o momento que anule a débeda. 
 
ADMISIÓN 
 
6º. Debido o crecemento de solicitudes do servizo de comedor o usuario terá a obriga da entrega da solicitude de 
inscripción no servizo en forma e prazo, e se lles aplicará un baremo segundo a seguinte orde: 

1. Usuarios actuais do comedor (prima de uso e antigüedade). 
2. Novos usuarios matriculados con irmáns usuarios do comedor (prima familiar). 
3. Usuarios novos e novas matrículas de Educación Infantil (3, 4, 5 anos)(prima idade). 
4. Resto de usuarios, novas solicitudes e matrículas, segundo a orde de entrega dentro do prazo establecido polas 

normas, responsable ou comisión de comedor. 
5. Usuarios fóra de prazo. 
6. Derivados ó centro pola comisión de escolarización da Xunta (5 plazas reservadas). 

 
 
HORARIOS DO SERVIZO 
 
7º. O servizo de comedor desenrolarase dende o primeiro día do curso ata o derradeiro lectivo ambos inclusos, segundo 
os días do calendario escolar aprobado pola Xunta de Galicia en cada curso escolar. 
 
8º. Tódolos nenos/as con praza no comedor asistirán e  aboarán o servizo dende o primeiro día de curso, xa que a cuota 
mensual é a media de todo o curso. A falla continuada no servizo de comedor sen xustificación poderá conlevar a perda 
da praza, xa que tódolos usuarios do comedor son subvencionados. 
 
9º. O horario do servizo de comedor será das 14:00 ás 16:00 horas durante todo o curso. O número de teléfono para 
cuestións do comedor é 652 54 49 71 . 
 
10º. Inexcusablemente (con posibilidade de sanción e/ou perda da praza) tódolos nenos/as deberán ser recollidos 
como máximo ás 16:00 horas e sen demora (excepto se o neno/a asiste ás actividades extraescolares no centro). 
 
11º. Os portais do CEIP O Pombal (portal de arriba, Camiño do Pombal e portal de abaixo, entrada Ramón Nieto), 
permanecerán pechados dende a saída das familias e os nenos/as do recinto (aprox. das 14:30 ás 15:45 horas) polo que 
a recollida dos nenos/as usuarios do comedor  farase a partir das 15:45 h por ambos accesos.  
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Excepcións: aqueles país que por necesidade teñan que recoller os nen@s antes das 15:45 h deberán axustarse os 
horarios de apertura restrinxida (somentes para entrega dos nen@s) do portal de abaixo (por Rúa Ramón Nieto), ás 15:15 
e ás 15:30. Para isto deben solicitalo por escrito con antelación ó responsable do comedor na ANPA. 

11º.1. Para a recollida dos nenos/as o remate do comedor, será necesario cubrir o modelo de autorización. É 
imprescindibre a presentación do D.N.I. por parte da persoa/s que esten autorizados a recollelo, (e tamén se llo 
poderán pedir ós país, se o persoal a cargo dos nenos non os coñece) do contrario non poderán marchar co neno/a.  
 
11º.2. Só se poderá privar da recollida aos pais coa entrega previa da copia da orde dun xuíz. 

 
PREZOS E PAGAMENTO 
 
12º. Como norma xeral, o pagamento do servizo de comedor farase sempre na conta bancaría facilitada pola A.N.P.A. 
para ese fin ó comenzo do curso escolar. Actualmente no Banco BBVA (non cobran comisions o facer un ingreso en 
efectivo) no número de conta é ES16 0182 1795 4802 0156 2839. Deberáse poñer o nome completo do alumno/a, e 
o mes o que corresponda o ingreso. Será sempre por adiantado, entre os días 1 e 10 do mes a abonar, excepto os 
nenos/as eventuais (ver 13º.1).Os nenos/as que non teñan regularizado o pago nesas datas, reclamaraselles o 
xustificante de pagamento do banco, de non presentalo ou non telo, deberán abónalo ou serían penalizados coa perda da 
praza. O xustificante bancario poderá ser solicitado pola A.N.P.A. en calquer momento. Será imprescindible a 
presentación de este recibo ante calqueira reclamación, xa que de non existir a A.N.P.A. non se faría responsable. 
Excepcionalmente nos meses de setembro e xaneiro, a data de pago será variable (dende os dez primeiros días lectivos do 
mes entrante).  
 
13º. Establécense catro tipos de usuarios, segundo o uso do servizo e distribución de prezos: 

13º.1. Nenos/as eventuais( 6€/día ): Usuarios sen praza de uso eventual. Somentes se reservarán 6 prazas para 
usuarios eventuais diariamente, unha vez cubertas se pechará a admisión de máis usuarios diarios. Os usuarios farán 
o pago do prezo do menú de comedor o mesmo día da solicitude, con sobre pechado co nome do neno/a e 
teléfono de contacto na oficiña da dirección do centro. O titor deberá cubrir una folla (que estará no ANPA) cos 
datos de contacto do nen@ para posible incidencias. 
 
13º.2. Nenos/as fixos discontínuos ou de programación mensual( 5 €/día): Usuarios con praza no comedor que 
non comen o mesmo nº de días ó mes pero o comunican mensualmente por anticipado, tamén serán considerados os 
nenos/as de 3 anos durante o mes de setembro durante o período de adaptación. 
 
13º.3. Nenos/as fixos bolseiros/as: Usuarios con bolsa-axuda do servizo de benestar social do concello. O/A titor/a 
do bolseiro/a deberá asinar o listado de becas cando así llo indique o responsable, dirección ou comisión de 
comedores. No caso de non asinala, se comunicará á concellaría e se lle retirará a bolsa de comedor.  
 
13º.4. Nenos/as fixos/as contínuos: Usuarios con praza de días fixos/semán de uso do comedor con: 

• 5 días/semán ( 55 €/mes ). 
• 4 días/semán ( 44 €/mes ). 
• 3 días/semán ( 34 €/mes ). 
• 2 días/semán ( 24 €/mes ). 
• 1 día/semán ( 15 €/mes ). 

 
14º. Na solicitude do comedor o alumno/a escollerá unha das modalidades de usuario segundo as súas necesidades, e 
deberá permanecer na mesma modalidade ata súa finalización. 
De ter a necesidade dun cambio deberá comunicalo por escrito ó responsable do comedor (nota entregada na oficina do 
ANPA ou correo electrónico, nos primeiros 15 días do mes anterior ó cambio.). 
 
FALLAS DE ASISTENCIA 
 
15º. Sempre debe comunícarse a non asistencia ó comedor antes das 9:15 horas do mesmo día, con aviso persoal ou 
telefónico na oficina da dirección do centro: 986 27 98 13. 
Ademáis, as fallas por enfermidade ou asuntos familiares acreditaranse “obrigatoriamente” mediante xustificante por 
escrito na oficina da ANPA ou por e-mail dirixido a comedor.anpa.pombal@gmail.com (cos datos do neno e as datas de 
non asistencia ó comedor e asinado polo pai/nai/tutor, así como a data da entrega do xustificante). 
Os bolseiros que teñan catro fallas de asistencia continuadas e sen xustificar poderán perder a axuda segundo a 
normativa do concello. 
As contínuas fallas sen xustificación poderán conlevar a perda da praza, tanto fixo coma bolseiro, xa que se tirará o 
menú ó lixo, e tamén os cartos subvencionados de cada menú. Será una decisión da Comisión de comedor. 
 
16º. As baixas definitivas do servizo de comedor comunicaranse nos primeiros 15 días do mes anterior, por escrito ó 
A.N.P.A. (nota entregada na oficina ou e-mail a comedor.anpa.pombal@gmail.com). De non comunicalo, deberán aboar o 
mes enteiro. 
 
DIETAS ESPECIAIS 
 
17º. Para solicitar cambio de menú: Dietas duras, brandas ou braquets, por motivos de saúde sobrevida (diarreas, 
estreñimento, etc) comunicarase directamente ó centro antes das 9:15 horas. 
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18º. No caso de dietas especiais por mor de intolerancias, alerxias alimentarias, colesterol, etc, é obrigado, ademáis da 
notificación na solicitude de inscripción do servizo, a presentación dun informe médico. A anulación ou cambio de 
dietas especiais debe facerse por escrito. 
  
COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 
 
19º. Durante o horario de comedor os alumnos/as cumplirán as normas de hixiene e comportamento que establezcan 
as coidadoras. Elas/es son os responsables de mantelo orde e a disciplina, con autoridade para correxir aos 
alumnos/as que estean baixo a súa vixiancia durante a utilización deste servicio. 
En todo caso, os nenos/as deberán: 

§ 19º.1. Acudir ó comedor perfectamente aseado e vestido (sen gafas de sol, gorras, braga, bufanda, etc)  

§ 19º.2. Mantelo orde á entrada, á saída e durante a comida. 

§ 19º.3. Deixar as pertenzas colgadas e ben colocadas, antes de entrar o comedor. E non poden entrar con ningún 
obxeto, nin xogete como consolas, móviles, etc.(poderan ser requisados)  

§ 19º.4. Mante-lo mesmo asento e mesa no comedor durante o curso escolar, salvo indicación contraria das 
coidadoras. 

§ 19º.5.  Na comida, non se pode levantar da mesa, facer ruido, nin berrar. 

§ 19º.6. Deixar a mesa o máis limpa posible, sen botar restos de comida no chan e non sacar comida do comedor ó 
patio. 

§ 19º.7.  Colaborar cos compañeiros e persoal de vixiancia para que este servicio funcione o mellor posible. 

§ 19º.8. Non permanecer nos pasillos, escaleiras, servizos ou dependencias do edificio escolar sen o permiso explícito 
do persoal de vixiancia do comedor. 

§ 19º.9.  Ocupar a zona do patio escolar asignada polas coidadoras para mellor control e facilita-la vixiancia. 

§ 19º.10.  Non saír do recinto escolar na hora do comedor sen o permiso do/a director/a ou persoal de vixiancia. 
Sairán sempre acompañados polo pai/nai o titor legal ou por persoas autorizadas para a súa recollida que 
presenten o seu D.N.I., ou sós no caso de permiso escrito e firmado do pai/nai/titor. 

§ 19º.11. Non faltarlle o respeto ós compañeiros e ás coidadoras.  
 

20º. Existirá un “libro de incidencias” onde se anotarán únicamente polo/a responsable do comedor, coidadoras ou 
directiva do centro, as incidencias destacadas ou relevantes. Para que se poidan tomar determinadas accións por 
incumplimento das normas por calqueira das partes, nenos/as, etc…, e ante o estudo da imposición dunha sanción pola 
Comisión de Comedores ou o Consello Escolar, tanto para os usuarios/as coma os/as coidadores/as de comedor.  
 
21º. As familias ou autorizados de recoller os nenos/as non poderán entrar dentro do comedor escolar nin nos servizos e 
agardarán a que as/os coidadoras/es avisen a que o neno/a saia. 
 
22º. A pista cuberta só será usada polos usuarios de comedor ata as 16:00 horas, baixo a vixiancia das coidadoras.  
 
23º. Os país/titores ou familiares dos usuarios do comedor nunca poderán rifar a outro usuario por problemas co seu 
neno/a no servizo, deberán falalo co persoal de vixiancia de dito servizo ou cá persoa reponsable do comedor. 
 
COMISIÓN DE COMEDOR 
 
24º. A Comisión de Comedor está formada por un/unha representante do centro, un/unha membro da A.N.P.A. 
(responsable do comedor) e un/unha representante dos pais/nais, para decidir sobre as incidencias e sancións que 
poidan xurdir no tocante ó comedor. 
A Comisión de Comedor terá as seguintes potestades: 

• Amoestación e/ou comunicación por escrito das sancións. 
• Privación temporal e/ou definitiva do servizo de comedor.  
• Nos casos moi graves, a Comisión de Comedor deberá comunicarlle ó Consello Escolar a sanción imposta ó 

alumno, para que se recolla en acta para a súa certificación. 
 
FALLAS E SANCIÓNS 
 
25º. As sancións serán proporcionais á magnitude da falla cometida e á súa reincidencia, pero nunca se privará ós 
alumnos/as da consumición dos alimentos dese día como castigo. Farase unha división dependendo da gravidade da falla 
ou a repetición da mesma, con fallas leves, graves e moi graves. 
 
26º. Serán consideradas fallas leves: 

§ O incumplimento das obrigas establecidas no punto 19. 
 

27º. Serán consideradas como fallas graves: 

§ A desconsideración grave cos compañeiros ou vixiantes: agresións físicas, .... 

§  Ausentarse durante o tempo do servizo de comedor sen ter o permiso escrito do pai/nai/ ou titor/a. 

§ O retraso no pago mensual do servizo de comedor. 
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§ O retraso da recollida do alumno/a despois das 16:00 horas (dúas nunha semana ou catro nun mes),  que 
conlevará a expulsión do comedor entre un día e un mes. (Existe unha folla onde se deberá firmar a recollida dos 
nenos. 

§ Cualqueira manifestación violenta. 

§ A reiteración de fallas leves ( dúas nunha semana ou catro nun mes). 
 

28º. Serán consideradas fallas moi graves: 

§ As agresións físicas de gravidade a compañeiros, coidadoras, etc  

§ Os actos vandálicos ou comportamentos destructivos co mobiliario e enseres do comedor ou do centro. 

§ Apropiación indebida de pertenzas axenas (roubos, ...) 

§ A reiteración de fallas graves ( dúas nunha semana ou catro nun mes). 
 

29º. As sancións correspondentes a cada falla serán: 

§ Fallas leves: Amonestación e castigo no comedor baixo criterio das coidadoras/es. 

§ Fallas graves: Expulsión do comedor entre un día e un mes. 

§ Fallas moi graves: Expulsión do comedor entre un mes e todo o curso escolar. 
 

30º. A expulsión nas fallas leves e graves non excusa da obriga do pagamento do servizo de comedor, de non 
facerse o pago o neno non poderá voltar o comedor ata poñerse o corrente de pago, podendo chegar a perder á a praza por 
falta de pago. 
A expulsión nas fallas moi graves somentes excusará do pago do servizo no caso que conleve a expulsión durante o resto 
do curso escolar, e que dará por suposta a baixa definitiva do usuario no servizo de comedor. 
 
31º. As fallas leves prescribirán unha vez rematado o curso. As fallas graves e moi graves e as súas sancións serán tidas 
en consideración para o seguinte curso. 
 
33º. O procedemento sancionador para as fallas graves e moi graves incluirá, como mínimo: Comunicación escrita ó 
pai/nai/titor/a legal no que consten os feitos  e a sanción, devolvendo na ANPA ou no comedor o xustificante de entrega. 
 
34º. Para a imposición das sancións correspondentes serán competentes a Comisión de Comedor. Para as leves e graves 
non será obrigada a comunicación ó Consello Escolar. Para as sancións moi graves deberáse notificar ó Consello Escolar 
para a sua certificación. 
 
PROTOCOLO DE EMERXENCIAS 
 
Base coordinada de resposta dos responsables do servizo de comedor (coidadoras, responsable comedor ANPA, dirección) 
co resto de servizos de urxencia e emerxencia. Isto conleva o seguinte: 
 
35º. Exposición dos teléfonos dos servizos emerxencia da cidade visibles no comedor. 
 
36º. Accesibilidade polas coidadoras ós números de teléfono do/a responsable do comedor, presidente/a da ANPA e 

dirección do centro. 
 
37º. Accións a tomar segundo o nivel de gravedade: 

§ LEVE(Incidencias que precisen da presenza dun responsable da A.N.P.A., dirección, titores, etc): 
           Chamada ó encargado do comedor e/ou presidente/a da ANPA e/ou dirección do centro e/ou titor do neno/a. 

§ GRAVE (Incidencias que precisen da presenza dun servizo de urxencia ou emerxencia): 
Chamada ós servizos de urxencia e/ou emerxencia (061,091,etc): 
o Accidente con lesións: Ambulancia + Encargado comedor e/ou dirección + Titor do neno/a. 
o Intoxicación alimentaria: Ambulancia + Encargado comedor e/ou dirección + Titor neno/a. 
o Intoxicación gases: Bombeiros + Ambulancia + Policía + Encargado comedor e/ou dirección + Titor neno/a. 
o Derrumbe, atrapamento, lume, inundación, fugas gas: Bombeiros + Policía + Encargado comedor e/ou 

dirección. 
o Ataques, intrusismo, vandalismo:  Policía + Encargado do comedor e/ou dirección. 
o Abandono: Policía + Encargado do comedor e/ou dirección. 

 
APROBACIÓN E MODIFICACIÓN 
 
38º. O regulamento de comedor será aprobado polo Consello Escolar. A dirección, a ANPA ou un tercio dos asistentes 
habituias o comedor, poderán propoñer modificacións ó longo do curso. As propostas deberán ser avaliadas e, de se-lo 
caso, aprobadas polo dito Consello Escolar.  
 
39º. Este regulamento entrará en vigor  o primeiro día do curso 2015/16, após da súa aprobación no Consello Escolar. 
 
40º. A solicitude e utilización do servizo do comedor implica  obrigatoriamente a  aceptación destas normas.   
        


