
 

REGULAMENTO 



Comedor escolar 

 O Comedor Escolar non é un mero servizo que se 
presta aos alumnos e ás familias, senón que é unha 
actividade que o alumno recibe no Colexio. Colabora, 
polo tanto, á consecución da súa educación integral.   

 

 Ten a misión de proporcionar aos alumnos unha 
alimentación  suficiente, variada e equilibrada, 
debendo ser ao mesmo tempo un complemento 
pedagóxico das aulas. A función do comedor escolar é, 
por consiguiente, educativa, asistencial e solidaria. 
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Obxectivos 
 Promover a adquisición de hábitos hixiénicos e de urbanidade en 

relación co comedor, complementando así a labor que realizan as súas 
familias. 

 
 Valorar e respectar ao persoal: encargada, monitores, etc…  
 
  Promover a adaptación do neno a unha diversidade de menús e a unha 

disciplina no acto de comer que inclúa a cortesía, a solidariedade e a 
educación para a convivencia. 

 
  Contribuír á integración da familia na medida que  
      facilita aos pais o exercicio das súas funcións laborais e  
      sociais.  
 
  Facilitar a escolarización a nenos desfavorecidos socialmente. 
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Normativa 
As persoas que integran o servizo de comedor, encargada, monitores e alumnos 
acóllense aos mesmos dereitos e deberes que están definidos no Título I artigos 4 ao 
7 do Regulamento de Réximen Interior do centro, así coma no Plan de Convivencia. 
 

Dereitos específicos 
 
 Os alumnos teñen dereito a: 
  
 Ser tratados con respecto e sin discriminación de ningún tipo, tanto por parte 

dos compañeiros de comedor, como de todo o persoal  que está ao frente deste 
servizo. 

 
 Unha dieta que aporte as substancias nutritivas que o neno necesita para o seu 

normal desenvolvemento e que complete a alimentación recibida na súa casa. 
 
 Que o período da comida sexa un momento de disfrute, de falar cos compañeros 

e de intercambio de experiencias. 
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Deberes específicos 
  

 Obedecer ao persoal do comedor 
 

 Presentarse debidamente limpos e aseados 
 

 Antes e despois das comidas teñen que lavarse as mans. Para ello cada alumno traerá diariamente da súa 
casa unha bolsa de aseo que incluirá toalla, peine, cepillo e pasta de dentes e colonia.  

 

 Os nenos de infantil e 1º ciclo de primaria deben traer un “babi” para uso exclusivo do comedor  
 

 Entrar cuando o indiquen os monitores, en fila, e co maior orden posible 
 

 Sentarse correctamente e no lugar asignado polos monitores 
 

 Realizar a oración conxunta para bendecir os alimentos 
 

 Facer bo uso dos cubiertos, vasos e materiais de comedor  
 

 Comer, alo menos, unha cantidade mínima e variada. Ningún alumno deixará de comer o menú 
correspondente, salvo advertencia formulada polos pais ou titores legais. En ningún caso se aplicarán 
correctivos que recaigan na alimentación, nin por exceso, nin por defecto. A inapetencia continuada será 
obxecto de comunicación aos pais por parte da persoa do comedor 

 

 Permanecerán sentados durante toda a comida, si necesitan algo levantarán a man, abandonarán o comedor 
sólo por indicación dos sus monitores. Despois da comida, poden hacer uso dos espazos que se teñan 
apalabrados co Colexio para tal fin, podendo ocupar o tiempo en actividades complementarias, sempre baixo 
a vixilancia dos seus respectivos monitores/as. 

 

  Ningún alumno poderá sair do Colexio no horario de comedor salvo comunicación por escrito dos pais e 
cunha  persoa responsable que se faga cargo de dito alumno. 
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Administración de medicamentos 
 Unha vez coñecido un problema sanitario nun alumno ou alumna usuario do 

comedor que requira a administración de medicamentos antes, durante ou 
inmediatamente despois das comidas, o pai/nai/ titor ou titora comunicarállelo por 
escrito á Dirección do centro, acompañando o escrito asinado polo pai/nai/titor ou 
titora do correspondente certificado médico no que conste tanto o problema de 
saúde como a dosis a sumunistrar e a forma de facelo 

 

 Calquera medicación que o alumno ou alumna deba tomar mentras se atope no 
comedor escolar deberá ser entregada polo pai/nai/titor legal ós responsables do 
comedor. A familia será responsable do control da vixencia do medicamento e da 
súa data de caducidade, así como da súa correcta reposición en tempo e forma. 

 

 O medicamento irá acompañado dun escrito onde os pais autorizan ao responsable 
do comedor a administrar o medicamento ó seu fillo/a, indicando de forma clara a 
dosis e a hora de administración, e eximindo ó responsable do comedor de calquera 
responsabilidade derivada da administración do mesmo. Só se administrará ó 
alumno ou alumna a medicación que corresponda, sempre que seguirá o 
procedemento descrito nos párrafos anteriores. 

 

 Se un alumno/a leva ó comedor un medicamento, éste seralle retirado 
inmediatamente polo responsable do comedor, que se porá en comunicación co 
pai/nai/titor ou titora do alumno ou alumna, no administrándoselle a medicación 
retirada de non haberse seguido o procedemento indicado. 
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Infraccións e sancións 
Faltas: leves, graves e moi graves 

 

Os criterios de corrección réxense polos contemplados no RRI (Título V, artigos do 96 ao 114 inclusive) e 

no Plan de Convivencia 

 

Faltas leves: 

 Desobedecer levemente as indicacións do persoal do comedor. Non lavarse las mans ou os dentes. 

 Entrar ou saír do Comedor desordenadamente. 

 Entrar ao Comedor con obxectos non permitidos (xoguetes,  libros...)  

 Cambiarse de sitio.  

 Non comer con corrección ou non facer uso adecuado dos utensilios (cubertos, panos da mesa..) 

 Saír do Comedor sen permiso da monitora. 

 Permanecer mal sentados ou balancearse na cadeira. 

 Facer ruído, berrar ou falar con alumnos de outras mesas. 

 Calquera outra conduta que afecte levemente ao respecto, á integridade ou á saúde das persoas. 

 

 Corrección  

 Amoestación verbal ao alumno. 

 Separación temporal do grupo de referencia (ou da súa mesa de comedor) e integración en outro durante 5 
días 

 Perda do dereito a participar en xogos ou actividades de ocio. 

 Tarefas de “reparación” do dano causado. 

  Estas correccións poderán ser impostas polo Persoal do Comedor. 

REGULAMENTO COMEDOR ESCOLAR                                                                  CPR DIVINO MAESTRO 2011-2012 



Faltas graves 
 
Considéranse faltas graves: 
 
 Acumulación de tres faltas leves 
 Unha falta que, a xuízo do Xefe/a de Estudos ou do Director/a, así o valoren 
  Desobedecer gravemente as indicacións do Persoal do Comedor. 
 Deteriorar a propósito ou por mal uso o material propio do Comedor. 
 Tirar intencionadamente comida ao chan o a outros compañeiros 
 Calquera outra conduta que afecte gravemente ao respecto, ou á integridade ou á saúde das persoas 
 
 Corrección  
 
 Calquera das contempladas para faltas leves. Ademais: 
 
 Amoestación ao alumno 
 Comunicación escrita aos pais 
 Comer illado dos compañeiros (ata 5 días) 
 Expulsión temporal do comedor (ata 5 días ou ata 15 días) 
 
  Estas medidas serán impostas polo Xefe/a de Estudos e o Director/a. 
 
 O/a responsable do comedor informará por escrito ao Xefe/a de estudos e ao Director/a do sucedido 

no caderno establecida para tal fin. 
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Faltas moi graves 
 
Considéranse faltas moi graves 
 
 A acumulación de dúas faltas graves 
 Unha falta que a xuízo do Xefe/a de estudos e do Director/a  así o valoren  
 Saír do Centro sen permiso durante o horario do Comedor 
 Calquera outra conduta que afecte moi gravemente ao respecto, á integridade 

ou á saúde das persoas  
 
 Corrección  
 
 Calquera das contempladas polas faltas graves. Ademais: 
 
 Expulsión temporal do comedor (de 15 días a un mes) 
 Expulsión definitiva do comedor 
 
 Estas últimas medidas poderán ser impostas polo Equipo Directivo do Centro, 

previa audiencia cos pais. 
 
O/a responsable do comedor informará por escrito ao Xefe/a de estudos e ao 
Director/a do sucedido na plantilla establecida para tal fin. 
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Persoal do Comedor 
Encargado/a  
 
 Funcións: 
 
 Formativa: 
 
 Dirixir e coordinar o plan de actividades para o desenvolvemento de hábitos hixiénicos, adecuada 

utilización dos cubertos, comportamento na mesa. 
 Coordinar os espazos para as actividades de ocio e tempo libre dos períodos de recreo  
 
 Administrativa: 
 
 Contacto coa empresa do comedor 
 Supervisar os menús e realizar propostas de modificación e mellora dos mesmos 
 Reposición  da menaxe e mobiliario do Comedor 
 Levar o control dos pagos dos usuarios do servizo de comedor, número de comensais e controlar 

diariamente os menús servidos. 
 Informar aos pais sobre as condutas e o comportamento dos alumnos así como do aproveitamento da 

comida diaria así coma outros asuntos de interese relacionados cos seus fillos. 
 Realizar as accións necesarias, segundo as circunstancias, para atender aos alumnos que sufran algún 

accidente durante o horario de comedor, de acordo  co  previsto  ao  respecto  nas  normas  de 
funcionamento do servizo. 

 Informar por escrito ao Xefe de estudos ou ao director/a sobre os incidentes de gravidade que 
poidiesen ocorrer. 
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Persoal do Comedor 
 
Monitores/as  
 
Funcións: 
 
 Atender ao alumnado con respecto e sen discriminación de ningún tipo. Esta atención 

abranguerá tamén os períodos anteriores e posteriores ás comidas. 
 Despois da comida poden facer uso dos espazos que se teñan apalabrados co Colexio para 

tal fin (patios, aula de 6º de EI, aula de AL e ximnasio). 
 Supervisar que a cantidade dos alimentos sexa a adecuada.  
 Fomentar os hábitos de hixiene e saúde. 
 Transmitir actitudes positivas respecto á alimentación 
 Intentar reconducir os comportamentos inadecuados dos alumnos antes de impoñer 

algunha corrección. 
 Atención especial e urxente ao alumnado nos posibles casos de accidente escolar, de 

acordo co previsto nas normas de funcionamento e baixo a dirección do encargado de 
comedor, no seu caso. Para tal fin, o comedor disporá de medios para primeiros auxilios e 
os monitores o listado dos comensais cos teléfonos dos país. 

 Vixiar que a porta do recinto escolar permaneza pechada e que ningún neno abandone o 
colexio neste tempo. 

 Que o período da comida sexa un momento de goce e de intercambio de experiencias. 
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Menús 
 

Existirá unha programación adecuada de menús, tendo en conta que os mesmos sexan 
equilibrados, variados e adaptados aos comensais, atendendo as dietas de réxime cando veñan 
solicitadas polos médicos que asisten ao alumnado. 
  

 Coa finalidade de que as familias poidan cumprimentar o réxime alimenticio dos seus fillos, os 
menús a servir no comedor estarán publicados coa debida antelación,  

 
 O menú será único para todos os comensais. Non obstante, establécense as seguintes 

excepcións: 
 
1) Dietas brandas: 
 
Para alumnos con problemas gastrointestinais transitorios, baixo prescrición médica e avisando 
coa antelación debida na portería do colexio (antes das 10:00 horas) 
 
2) Alumnos alérxicos a alimentos ou que padezan calquera enfermidade ou trastorno 
somático que precise dunha alimentación específica: 
 
Presentando un certificado médico, autorizase a ditos alumnos a utilizar o Servizo de Comedor 
nos termos dispostos por esta normativa. Non obstante, aqueles alumnos con alerxias moi 
localizadas poderán facer uso ordinario do comedor, consumindo o menú establecido para 
todos os comensais, excepto os días nos que o menú inclúa algún dos compoñentes ao que son 
alérxicos en cuxo caso traerán un menú alternativo. 
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Familias 
 O servizo de comedor poderá ser solicitado por todo o alumnado do Colexio 

que desexe facer uso do mesmo. Para poder utilizar dito servizo deberá 
presentar no mes de xuño a súa solicitude.  

 

 Estar ao corrente dos pagos de cotas. Este pagamento realizarase nos cinco 
primeiros días de mes. A falta de pago polos comensais do importe do servizo 
será causa de perda do dereito a gozar do mesmo. 

 

 Actuacións ante débedas de recibos: 
 

 Se se produce unha devolución de recibo, o Titular do Centro  comunicarállelo 
ós pais ou titores do alumno para que, no prazo de 5 días, fagan efectivo o 
abono do recibo devolto. Os gastos derivados da devolución de recibos non 
pagados serán a cargo dos obrigados ao abono destes recibos. 

 Apercibirase aos responsables do pago de que se non se leva a cabo o 
aboamento dentro do prazo conferido darase de baixa ó alumno no servizo de 
comedor. 

 Salvo que existan causas xustificativas que motiven o retraso, o non 
pagamento dun recibo será causa para dar de baixa o servizo a partir do 
transcurso do quinto día posterior á comunicación do non pagamento. 

 Aquel alumno que, por non pagamento dalgún recibo do servizo de comedor, 
sexa dado de baixa, poderá volver a utilizar o servizo unha vez faga efectivas as 
cantidades axeitadas ata ese momento. 

 Non poderá ser usuario do comedor o alumno ou alumna que a inicio do 
mesmo tivese recibos non aboados do comedor dese curso ou cursos anteriores. 
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 Devolución total ou parcial de cotas: 
 

 Si se comunica unha baixa voluntaria unha vez iniciado o mes no que se cesa voluntariamente na utilización do  
 servizo, as cotas devengadas correspondentes a ese mes non serán devoltas en ningún caso. 

 

 As baixas temporais no servizo por ausencias orixinadas por enfermidade do alumno, pola participación do alumno en 
actividades escolares ou complementarias do propio centro, ben por calquera outra causa debidamente xustificada, 
deberán comunicarse por escrito e con carácter previo ao cese na utilización no servizo de comedor. Deste modo, non se 
devengarán cantidades polo servizo de comedor a partir do día seguinte á data de efectividade da baixa temporal ou, no 
seu caso, a partir do día seguinte á comunicación por escrito se a ausencia se produce con anterioridade á comunicación. 
Fora destes supostos, non se aceptarán baixas temporais no servizo no caso de alumnos usuarios do comedor por todo o 
curso escolar. 

 

 As cotas aboadas correspondentes ao período de baixa temporal serán devoltas ou compensadas co último recibo do 
curso escolar, ou ben ao finalizar o servizo mensual correspondente ao mes de comunicación da baixa temporal. 

 

 As ausencias iguais ou inferiores a cinco días lectivos non xerarán en ningún caso dereito do usuario a obter a 
devolución de cantidade algunha. 

 

 Tanto no suposto de ausencia non xustificada como no de ausencia xustificada non comunicada, a baixa non será 
efectiva en tanto o Centro non reciba esa información e, polo tanto, seguirán devengándose cotas polo servizo de 
comedor. Non obstante, procederase á baixa automática do alumno no servizo unha vez rematado o prazo dun mes de 
ausencia continuada non comunicada, con efectos desde o mes inmediatamente posterior á finalización dese prazo, 
previa comunicación aos pais ou titores do alumno. 

 

 En ningún caso será devoltas as cotas xa aboadas, no suposto de que a suspensión do servizo de comedor sexa por 
sanción imposta como corrección pola comisión dunha infracción prevista no presente Regulamento ou no 
Regulamento de Réxime Interior. Do mesmo modo, en tanto persista a suspensión por sanción e salvo no suposto de 
expulsión definitiva do servizo de comedor, as cotas seguirán devengándose na súa totalidade. 

 
 
Favorecer e cooperar para o adecuado cumprimento das normas establecidas.  
 
Comunicar ao encargado/a do comedor, as posibles alerxias e rexímenes especiais dos seus fillos/as. 
 
Comunicar antes das 11,00 da mañá a falta de asistencia do seu fillo/a ao comedor ou a comida ocasional (días soltos) dos 
que non son usuarios habituais do Servizo de comedor. 
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 HORARIO DO COMEDOR 

 

 Setembro e Xuño: de 14:00 a 15:30 

 Outubro a Maio: Luns a xoves: de 13:25 a 15:30 

    Venres: de 13:00 a 15:30 

 

 UTILIZACIÓN DO COMEDOR POR PERSOAL DO 
CENTRO 

 

 O persoal do centro terá os dereitos de manutención 
que recoñeza en cada momento o Convenio Colectivo 
de aplicación. 
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