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NOTA INFORMATIVA DO SERVIZO
DE COMEDOR PARA O CURSO 2009/10

Mediante a presente queremos informalos de que o prazo para a matrícula dos nenos/as para o servizo
de comedor escolar para o curso 2009/10 estará aberto dende o 4 de xuño ata o 4 de setembro e
contamos cun total de 1200 prazas. De estar interesado/a en continuar neste servizo ou facer nova
matrícula deberá chamar ao teléfono de SERUNIÓN 607634413 que, para facilitarlles a inscrición
permanecerá operativo durante todo o verán.

Para un adecuado funcionamento do comedor e para facilitar a actividade de todas as partes
implicadas queremos recordarlle unha serie de normas que permitirán atender as súas peticións
de maneira máis efectiva:

 O número de teléfono que SERUNION ten a disposición dos/as usuarios/as dos comedores
escolares dos centros de Educación Infantil e Primaria do Concello de Pontevedra é o
607634413, onde as familias que desexen facer un uso esporádico do servizo poderán anotarse
o día anterior e tramitar entre o 20 e 29 de cada mes altas, baixas ou modificacións.

 O horario de atención telefónica será de luns a xoves de 10:00 a 14:00 h e de 15:30 a 18:30 h.
e os venres de 10:00 a 14:00 h. No verán de 10:00 a 14:00 h.

 A empresa dispón dunha páxina web onde os usuarios poderán acceder aos menús do centro
escolar onde curse estudos o seu fillo/a. A páxina é www.serunion-educa.com e o contrasinal
para os centros de Pontevedra é GAPOPO ou unha páxina web de FANPA-PONTEVEDRA
www.nontedurmas.org

 Recordámoslles que a forma de pago do servizo de comedor é mediante recibo domiciliado que
se pasará os primeiros días do mes en curso.

 Non se farán descontos por días de ausencia salvo enfermidade superior a 15 días e con aviso
por parte dos pais/nais ou titores/as do/a neno/a.

 Lembrámoslles que aquelas familias que teñan algún recibo pendente deste curso 2008/09 non
poderán facer uso do comedor ata non ter feito o abono.

 Pregamos a máxima puntualidade á hora de recoller os/as nenos/as e que se respecten os
distintos horarios de saída establecidos en cada un dos comedores.

 O prezo diario do servizo será de 4,46 €/día, os prezos por mes (multiplicar 4,46* nº de días
lectivos/10), enviarémolos aos coles, ás ANPA e estarán publicados na páxina da FANPA
www.nontedurmas.org cando se coñeza o calendario escolar do vindeiro curso.

 Os esporádicos pagarán 7,50 € por día de servizo.

Importante:
Como xa viñamos anunciado a finais do curso pasado, neste curso 2009/10 os/as usuarios/as
deberán pagar o 100 % do custo do servizo, debido a que descoñecemos a contía da
subvención da Xunta de Galicia.

FANPA-PONTEVEDRA solicitará a subvención como en anos anteriores e o importe desta será
repartido equitativamente a cada un dos/as usuarios/as segundo o número de días que asista
multiplicado polos meses totais de inscrición
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NOTA INFORMATIVA DO PLAN MADRUGA 2009/10

No curso 2009/10 este servizo contará cun total de 400 prazas subvencionadas por FANPA-PONTEVEDRA,
compromiso que manterá ata o 31 de decembro de 2009 e que continuará ata o remate do curso, de
renovarse o convenio que esta Federación ten asinado co Concello de Pontevedra.

Normas de Funcionamento:

 Inscricións: os/as nenos/as que estaban inscritos neste curso xa recibiron nos centros as follas de
renovación automática; igualmente, poderán facer esta renovación os/as nenos/as que nalgún momento
fosen usuarios/as deste servizo, en tal caso deberán de pedir a folla na empresa Anias (Rúa Echegaray
N.º39 Baixo)

 O prazo de inscrición será do 4 de xuño ao 19 de xuño e do 1 ao 9 de setembro
 Os/as interesados/as en matricularse por primeira vez deberán cubrir unha folla de inscrición, que terán á

súa disposición nos colexios, as ANPA, na FANPA e en Anias. Unha vez cuberta deberán entregala en
Anias

 Os/as usuarios/as inscritos no servizo para o vindeiro curso e que non lle comuniquen á empresa ningunha
modificación no inicio ou baixa antes do 9 de setembro pasaráselle ao cobro a primeira mensualidade.

 As inscricións que se realicen durante o curso escolar así como as baixas ou modificacións do servizo
deberanse xestionar antes do día 20 do mes anterior, solicitándolles as follas correspondentes aos
monitores/as de cada colexio no horario do servizo ou na oficina de Anias.

 Lembren que os nenos/as de 4º de Infantil non poderán facer uso do Plan Madruga ata o mes de outubro,
debido ao período de adaptación escolar de setembro

 A forma de pagamento será por domiciliación bancaria os primeiros días de cada mes.
 Para utilizar o servizo de almorzo de maneira esporádica, poden solicitalo telefonicamente no día anterior

en horario de 8:00h a 14:30 h. e o custo será de 3 € por día efectuando o pago en efectivo ao monitor/a.
 O custo do servizo diario é de:

SERVIZO SEN SUBVENCIÓN: CON ALMORZO 2,80 € / SEN ALMORZO 2,25 €
SERVIZO CON SUBVENCIÓN: CON ALMORZO 2 € / SEN ALMORZO 1,50 €
Máis información :

ANIAS FANPA-PONTEVEDRA
Rúa Echegaray N.º39 Baixo Rúa Alfonso XIII, N.º 7, 3º andar
Tlf.: 986 864 598 Tlf.: 986 843 412

Desenvolvemento do Plan Madruga:
Horario: Desde hora e media antes da entrada ao colexio, o almorzo realízase entre as 8 e as 8:30 horas. Os nenos/as que
almorcen na casa poderán ir incorporándose á actividade, tendo horario de entrada flexible.

Durante o almorzo: Trabállase co neno/a aspectos como a maneira de sentarse, hábitos de hixiene e alimentación, a relación
cos compañeiros; tratando de crear un clima positivo de diálogo e cooperación na mesa. Despois do almorzo: realizan a
hixiene bucodental e colaboran nas tarefas de recollida e limpeza.

Dende o remate do almorzo ata a entrada nas aulas: prográmanse xogos e obradoiros en función do tempo dispoñible.

Entrada ao colexio: acompañamento dos máis pequenos á súa aula.

Os nenos/as que almorcen no colexio deberán traer:

 Cunca e prato de almorzo e vaso de zume en material de plástico duro que deixarán no comedor durante o tempo que
utilicen o servizo.Bolsa con cepillo e pasta de dentes que levarán e traerán a diario na mochila.


