
 

 



 

 

 “No se puede cocinar bien 

 si no se pone en ello el corazón, 

 dado que, por encima de todo 

 se trata de que reinen en torno a la mesa 

 sentimientos de amistad y de fraternidad.” 

 

Fernand Point 
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1. INTRODUCCIÓN/XUSTIFICACIÓN. 

 

 

O espazo do comedor escolar, que comprende o período que se establece dende que 

os/as nenos/as empezan a prepararse para comer ata o descanso ou a realización de 

actividades, e un tempo moi importante onde os nenos e nenas poñen en práctica hábitos 

como a hixiene, alimentación, a orde e a responsabilidade, xunto con aspectos de 

socialización e relación cos outros. 

 

Durante o tempo de comedor escolar atopámonos con dous entornos educativos 

diferenciados:  

 

 Un tempo para traballar os hábitos de autonomía persoal. 

 Un espazo para xogos de patio e tempo libre. 

 

Hoxe por hoxe os nenos e nenas aprenden nos comedores escolares uns hábitos 

hixiénicos, alimentarios e de comportamento no comedor escolar. No patio faremos do 

tempo libre un espazo educativo e de relación entre os nenos e nenas. 

 

Un dos principais temas de preocupación dos monitores  será a correcta adquisición de 

hábitos de autonomía persoal e de responsabilidade adecuados a cada etapa e idade. 

 

O cotiá, como medio educativo, permite poñer en práctica accións educativas que 

inciden no coidado da persoa dun xeito autónomo, na convivencia, a aprendizaxe e a 

práctica de hábitos de autonomía persoal e habilidades sociais a partir de procesos de 

observación descubrimento, análise, comprensión, planificación e experimentación. 

Debemos ter en conta que o xeito natural de aprendizaxe nos/as nenos/as  é a 

observación, a imitación e en moitas ocasións o ensaio- error, todo elo con unha 

repetición rutinaria para incorporalo na súa conduta habitual. 
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A alimentación constitúe unha necesidade biolóxica. A nutrición é importante para o 

crecemento desenvolvemento e maduración dos nenos e nenas. Non solo responde á 

necesidade de saciar as ganas de comer, senón que tamén se considera un xeito de 

expresar a propia cultura e unha forma de pracer. 

Os/as monitores/as do comedor deben ser axentes de saúde, polo que teñen como 

función promover hábitos saudables de alimentación, coñecer  e educar na cantidade de 

produtos,  cales son as normas de hixiene que se deben seguir, cales son as dietas 

especiais, as alteracións máis frecuentes na alimentación, cómo reaccionar diante de 

alteracións de comportamento, ante o acto de comer,... 

 

O espazo do comedor é un lugar ideal para traballar aspectos relacionados con: coñecer 

cales son as necesidades nutricionais, dieta equilibrada, cales son os alimentos naturais e 

transformados, o procesos de produción transformación e comercialización, os hábitos 

de  alimentación saudables ata  a educación da persoa consumidora.  

 

Non so é importante a alimentación como educación para a saúde, senón tamén como 

unha educación cívica. Comer é un acto colectivo. Permite a aprendizaxe de 

comportamentos sociais, como a educación ambiental tendo en conta o tratamento dos 

residuos. Tamén é interesante coñecer a diversidade e hábitos de diferentes culturas, do 

mesmo xeito que posibles adaptacións de dietas que poidan precisar nenos e nenas 

intolerantes ou alérxicos.  

 

Se acostumamos aos nosos nenos e nenas a educar o padal, a comer de todo, con 

calidade e de xeito equilibrado, creceran máis sans e con máis enerxía. 

 

A hixiene é outro hábito ligado coa alimentación. Debemos ter presente o antes e  o 

despois de comer como unha rutina. 

 

A aprendizaxe dos hábitos, si se fai dun xeito coherente, permite non soamente a 

autonomía funcional da persoa, senón tamén a propia adaptación á comunidade, 
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ademais posibilita a adquisición e afianzamento de determinadas habilidades e destrezas 

motrices, cognitivas e relacionais. Fai á persoa autónoma, aporta seguridade e mellora a 

autoestima. 

 

NO PATIO TEMPO LIBRE OU TEMPO DIRIXIDO. 

 

Cando comezamos a plantexarnos que nos fai falla facer durante o tempo do comedor 

escolar, debemos ter claro que os nenos e nenas son o fundamental e que o xogo e a 

actividade libre son unha ferramenta clave no desenvolvemento como persoas; non 

debemos caer na intención de estruturarlle todos os ratos libres que teñen. 

 

É importante que isto non nos faga esquecer que ás veces moitos nenos e nenas se 

aburren, e hai outros que precisan e agradecen que se lles organicen actividades. Polo 

feito de dar alternativas, os nosos patios non deixan de ser libres; e máis os nenos e 

nenas son máis libres no momento no que poden escoller entre diversas opcións: xogar 

solos á pelota ou falar con amigos e amigas, facer un obradoiro de disfraces ou 

participar nunha pequena liguilla de fútbol... 

 

Cremos que unha boa receita no caso do comedor escolar e aquela que combina xogos 

libres e xogos organizados, con espazos creativos onde os nenos e nenas poidan 

desenvolver as súas capacidades de relación co entorno, os compañeiros e compañeiras 

e as diferentes situacións de aprendizaxe lúdico que se poden plantexar (obradoiros, 

dinámicas, etc..) 

 

Optamos por alixeirar os nosos patios, a miúdo estresantes; ademais, está claro que en 

un patio subdividido non hai tanta agresividade. Un patio de comedor debe ser moito 

máis que catro paredes empedradas de ceo aberto. Queremos que sexa espazo de 

convivencia, con opcións e obradoiros polivalentes. 

 



 

 Carretera de Ourense nº4 A, A Mezquita (A merca) 

Tf. 988 206 306 Email: pumbarinosl@pumbarinosl.com 

 

PUMBARIÑO S.L. 
Grupo Galicia Vella 

Sempre que se queira crear unha plataforma de actividades do medio día como 

complemento ao comedor escolar, fainos falla facer o plantexamento destas actividades 

partindo de catro aspectos que interveñen: económico (presuposto, gastos...), espaciais 

(onde podemos realizar as actividades, aulas, obradoiros, patio, porches, etc...), 

temporal (cando se debe facer e durante canto tempo), os alumnos e alumnas (número, 

idades, tipos de agrupacións, características e perfís, etc). 

 

Valoramos a importancia deste espazo e tempo de medio día dentro do proceso 

educativo dos nenos e nenas. Isto e o que nos move a realizar unha formación específica 

que reforce ao monitor/a e os dote de instrumentos para mellorar a súa intervención e o 

día a día dos nosos comedores escolares.  
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2. OBXECTIVOS  

 

2.1 OBXECTIVOS XERAIS 

 

 Facilitar aos cidadáns a conciliación da vida laboral e familiar, para o que 

cómpre atender, coidar e velar pola seguridade dos nenos e nenas, antes, durante 

e despois da comida. 

 Aprender hábitos alimenticios sans e un correcto comportamento na mesa, así 

como as normas básicas de hixiene, respecto, tolerancia, convivencia e 

educación en igualdade. 

 

2.2 OBXECTIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Educación para a Saúde: 

1.1.- Poñer en práctica hábitos de hixiene persoal. 

1.2.- Fomentar hábitos de vida saudables mediante o fomento da inxesta de alimentos 

variados e sans e dunha actividade física regular. 

1.3.- Adquirir hábitos relacionados coas normas de educación básicas na mesa e co uso 

adecuado dos utensilios relacionados coa comida. 

 

2.- Educación para a Convivencia: 

2.1.- Fomentar o compañeirismo e as actitudes de igualdade, respecto e tolerancia de 

cara aos compañeiros/as e a todos os membros da comunidade escolar. 

2.2.- Adquirir hábitos de cooperación e implicación, segundo as posibilidades, nas 

tarefas do servizo de comedor: poñer e retirar o servizo, axudar aos máis pequenos, ... 

2.3.- Coidar e respectar os locais, mobiliarios, enseres e utensilios de uso comunitario. 

 

3.- Educación para o Ocio: 

3.1.- Planificar e desenvolver actividades de ocio e tempo libre nas horas anteriores ou 

posteriores ao tempo da comida, que contribúan ao desenvolvemento harmónico da 

personalidade e ao fomento de hábitos sociais e culturais. 
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3. CONTIDOS 

 

Bloque  1 Contidos relacionados coa Educación para a Saúde 

 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, descanso, ...-. 

-Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que favorezan a 

interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene corporal e ambiental, a 

adecuada alimentación, o consumo responsable e o descanso. 

-Aceptación das normas de comportamento establecidas durante as comidas, os 

desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 

-Valoración da axuda doutras persoas. 

-Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa saúde. 

-Valoración da necesidade de desenvolverse en espazos saudables identificando as 

condicións que os caracterizan. Colaboración no mantemento de ambentes limpos e 

ordeados. 

-Gusto por un aspecto persoal coidado manifestando as súas preferencias estéticas -

vestimenta, peiteados, adobíos, coloridos...-. 

-Emprego responsable e axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións para previr 

accidentes e evitar situacións de risco. 

-Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e de accidentes domésticos, 

respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración. 

 

Bloque  2 Contidos relacionados coa Educación para a Convivencia 

 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e 

características das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

-Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado feminino e 

masculino. Mantemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a través da 

publicidade e outros medios de comunicación social. 
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-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva 

autonomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para camiñar cara á 

resolución pacifica de conflitos. 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva para 

establecer relacións de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a diversidade. 

-Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. 

-Planificación secuenciada da acción para resolver tarefas. 

-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, buscando 

os recursos axeitados que lle permitan concluír os proxectos que inicia, sendo quen de 

solicitar e prestar axuda. 

-Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras persoas e das 

normas de funcionamento do grupo, dereitos, responsabilidades e comportamentos 

sociais, camiñando progresivamente cara á autorregulación das súas accións. 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, actitudes e 

coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en diferentes 

contextos e con persoas interlocutoras diversas usando argumentos nas súas conversas, 

respectando quendas e escoitando atentamente. 

 

Bloque 3 Contidos relacionados coa Educación para o Ocio: 

 

-Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas capacidades e 

confiando nas propias posibilidades de acción, amosando actitudes de iniciativa e 

constancia. 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude de axuda 

e cooperación con iguais e con persoas adultas.  

- Aceptación do xogo como medio de desfrute e de relación cos demais. 

- Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á súa persoa, ás 

outras e ao seu medio, fortalecendo vínculos afectivos, amizade, cooperación, axuda, 

solidariedade, ... 
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- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. 

- Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo do 

coñecemento e valoración dos xogos propios da comunidade e abríndose ao 

coñecemento e gozo dos das outras. 

-Gozo ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. 

Valoración da súa importancia para a saúde e o benestar, apreciando o medio natural 

como un espazo para a recreación, a aventura e conservación, a realización de 

actividades ao aire libre e o contacto con elementos da natureza. 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles e 

soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, cepillos, 

esponxas, fotografías, ....- e das distintas técnicas -debuxo, pintura, colaxe, amasado, 

modelado, escultura e a combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e 

medios de expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, 

fantasías, experiencias... 

-Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos diferentes 

materiais e obxectos. 

-Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das sombras e da cor, 

empregando recursos como a luz natural, lanternas, lámpadas... 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das formas de 

expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, ritmos, melodías, timbres, 

entre outros- que lles permitan ás nenas e aos nenos desenvolver a súa sensibilidade 

estética. 

-Participación de forma oral en conversas, narracións, anécdotas, chistes, xogos 

colectivos e outros, incrementando o vocabulario, empregándoo con crecente precisión, 

con entoación axeitada, pronuncia clara e usando estruturas oracionais que enriquezan 

as propias competencias comunicativas. 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros xogos 

de expresión corporal -mimo, monicreques, teatro de sombras...- colaborando na 

elaboración dos elementos necesarios para unha ambientación axeitada. 
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4.  METODOLOXÍA  

 

A metodoloxía de traballo  basearase nas experiencias, nas actividades e no xogo, e 

aplicarase nun ambiente de afecto e confianza para potenciar a autoestima e a 

integración social. 

Existe unha intencionalidade educativa, manifestada a través dun proxecto educativo 

explícito, onde a planificación das actividades a realizar se xustifican e fundamentan 

nuns obxectivos socioeducativos claramente determinados, mais aló da simple diversión 

ou entretemento. 

Deséñamos actividades idóneas, que nos aseguran un ocio auténticamente educativo.  

Temos unha metodoloxía adecuada aos fins da educación no tempo libre que fuxe de 

plantexamentos meramente activistas, centrados nun frenético consumo pasivo de 

actividades totalmente manufacturadas predeterminadas e teledirixidas. 

 

As nosas actividades programadas neste proxecto contribuirán ao desenvolvemento 

integral dos nenos e as nenas. 

 

O monitor ou monitora de comedor escolar debe dirixir a súa intervención á adquisición 

e interiorización de hábitos e estar especialmente atento a: 

 Que os niveis de aprendizaxe e as condutas que se teñen que aprender se 

plantexen en función da idade cronolóxica dos nenos e nenas e da súa madurez. 

 Que a acción educativa non debe ser unha acción esporádica, senón que deben 

ter puntos de referencia que cada día se repitan, deste xeito aprendemos a 

anticipar e prever o que virá despois, e aportamos seguridade e previsión de 

accións. 

 Que a maneira de plantexar a actuación sexa motivadora, xerando unha actitude 

positiva para asumir a aprendizaxe. 

 Presentar e levar a cabo calquera acción de xeito lúdico, colaborador e non 

obrigatorio. O neno/nena aprende, de forma natural, co xogo; gústalle participar, 

colaborar e que se lle teña en conta. 
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 Dar a opción ao neno/nena de participar, experimentar, decidir, equivocarse,..., e 

a forma máis natural de aprender e de que constrúa unha boa autoestima a partir 

do reforzo social que recibe: “moi ben, comemos tan rápido que agora teremos 

máis tempo para xogar...” 

 Poñer atención positiva ao bo comportamento (abrazos, eloxios,...). Cando os 

nenos os reciben e máis probable que repitan o comportamento porque lles 

axuda a sentirse seguros e queridos por aquelas persoas que eles pensan que son 

as máis importantes. 

 Facilitar actuacións que xere na autorregulación ante as dificultades: ensinar aos 

nenos/nenas a pensar alternativas e analizalas para decidir a mellor opción; 

mostrarlle que é tan importante xulgar as accións adecuadas, segundo as 

cosecuencias que se desprenden. Se por exemplo queremos que un/unha 

neno/nena non deixe a mochila no chan, podemos dicirlle que si a pisamos 

podemos romper sen querer as cousas que leva dentro. 

 Responder dun xeito estable ao comportamento do/da neno/nena. Deberase 

manter a exixencia, dar argumentos claros, para que  se dean conta do que teñen 

que facer e poder ver as consecuencias que se derivan se todos actuasen do 

mesmo xeito. 

 Manter unha actitude positiva dialogante e emocionalmente estable. No 

momento no que se plantexen posibles respostas correctoras, esta estabilidade e 

aínda máis importantes porque estas respostas non deben aumentar as tensións 

nin ser percibidas como agresións ou castigos. 
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5. TEMPORALIZACIÓN . 

 

A proposta de actividades farase para un curso escolar completo, adaptando este 

proxecto educativo ás necesidades específicas de tempo e espazo de cada centro 

educativo, sendo conscentes de que o horario do comedor está comprendido entre as 

14,00 e ás 16,00 horas, pero que na maior parte dos casos vese reducido por necesidades 

específicas dos país e/ou nais dos usuarios. 

 

6. RECURSOS 

 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

 

A empresa dotará los seguintes medios personais para la execución do servizo: 

-Monitores 

-Coordinador de Comedor 

-Coordinador de zona 

-Nutricionista 

-Transportista 

-Personal de cocina adscrito ao servizo. 

 

Dotaráse aos comedores dos monitores necesarios para cubrir o ratio ofertado, e 

adecuarase ao tempo de utilización do servizo do/a neno/a atendido. 

 

Antes do comezo do servizo os/as monitores/as recibiran as instrucións pertinentes 

sobre o servizo do/a coordinador/a de centro, sobre novidades relacionadas cos seus 

nenos/as para controlar situacións sobrevidas nesa xornada, como por exemplo: 

- se un/unha neno/a asistiu ao colexio pero non vai quedar a comer ese día: deste xeito 

o/a monitor/a poderá comprobar que efectivamente marcha no autobús ou co seu 

pai/nai/titor. 
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- se un neno xa non asistiu ao colexio ese día: esta información é imprescindible para 

o/a monitor/a, para non dar a alarma cando se percate de que lle falta o/a neno/a. 

- os nenos e nenas ocasionais que quedan a comer puntualmente ese día, para poder 

collelos e evitar que marchen solos ou no autobús. 

- os nenos e nenas que son altas ou baixas ou teñen un cambio nos días de utilización do 

servizo, para controlar cada caso segundo corresponda. 

- se algún neno ten dieta especial ese día: deste xeito poderá impedir que coma do menú 

basal e asegurarse de que coma só os alimentos adecuados para el ese día. 

 

Entendemos que esta é unha parte moi importante da xestión do comedor, pólo que cada 

coordinador/a informará antes do comezo do servizo  a cada monitor/a os cambios para 

ese día, de xeito que poidamos asegurar o control do servizo e a seguridade dos/as 

nenos/as.  

 

A empresa comprométese a proporcionar ós/ás monitores/as o uniforme de traballo 

adecuado e velar pola súa limpeza e bo estado, incluindo calzado apropiado 

antideslizante. 

 

A empresa tamén proporcionará teléfonos dos/as coordinadores/as, para a comunicación 

coas A.N.P.As. e cos pais/nais/titores dos usuarios/a. Na medida do posible intentarase 

manter os números que cada coordinador/a de cada comedor ten asignado desde hai 

anos e que xa son unha referencia para os pais e nais. 

 

FUNCIÓNS DOS COORDINADORES: 

 

a) Coordinar o grupo de monitores/as e garantir o correcto funcionamento da atención 

ós/as nenos/as. 

 

b) Resolver as incidencias cotiás antes, durante e despois das comidas. En caso de 

dúbidas acerca da entidade do conflito solicitaranlle as instrucións pertinentes ó/á  
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empregado responsable da coordinación do servizo. 

 

c) Atender aos pais, nais ou titores por teléfono ou persoalmente, para cuestións 

estritamente técnicas relacionadas coa atención diaria dos nenos e  das nenas.  

 

d) Custodiar a listaxe cos nomes dos nenos e nenas, os seus números de teléfono e 

outros datos destes, ao abeiro do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 

de protección de datos de carácter persoal. 

 

e) Cubrir os cadros de asistencia dos usuarios do servizo do seu centro. 

 

f)  Control da asistencia e pagamento dos/as usuarios/as ocasionais 

 

FUNCIÓNS DOS MONITORES: 
 
 

a) Atender e custodiar o alumnado antes, durante e despois da comida. 

 

b) Resolver as incidencias cotiás de carácter menor que puideran presentarse durante ese 

tempo e en caso de dúbidas acerca da entidade do conflito solicitar as instrucións 

pertinentes ao coordinador/a de centro. 

 

c) Pór as mesas e os utensilios para cando cheguen os/as nenos/as ó comedor. 

 

d) Vixiar que os/as nenos/as deixen as súas pertenzas de forma correcta nos lugares 

destinados a este fin. 

 

e) Controlar as asistencias e ausencias dos/as nenos/as diariamente. 

 

f) Atender a adecuada hixiene dos/as nenos/as antes e despois das comidas. 
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g) Acompañar ós/ás nenos/as do seu grupo ó sitio que lles corresponda na mesa. 

 

h) Realizar o reparto dos alimentos atendendo a que os rapaces adquiran hábitos 

alimenticios correctos para o adecuado funcionamento xeral do servizo. 

 

i) Motivar, controlar e supervisar a alimentación dos/as nenos/as e instruílos na 

adopción de hábitos hixiénicos e de bo comportamento na mesa. 

 

j) Inculcarlles ós/ás nenos/as a necesidade de respectar o horario, as normas de 

convivencia establecidas e as instalacións, o mobiliario e o material. 

 

k) Deixar recollido o comedor e limpo o mobiliario e utensilios de comida, así como os 

espazos para a realización de actividades complementarias. 

 

l) Realizar actividades de lecer, en lingua galega, antes e/ou despois da comida que 

poderán consistir nas seguintes: 

 

Actividades de biblioteca/videoteca. 

Xogos cooperativos. 

Xogos de mesa. 

Actividades plásticas. 

Outras actividades deportivas e de lecer. 

 

O número de nenos/as en cada actividade dependerá das características e 

organización da mesma e desenvolverase nos espazos cedidos polo centro. 

 

m) Contribuír á educación dos/as neno/as nos valores mencionados neste proxecto. 

 

n) Realizar as demais funcións que se lles atribúa dende a empresa para o correcto 

funcionamento do servizo. 
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o) Facer a entrega dos/as nenos/as aos proxenitores á hora da finalización do servizo. 

 

FUNCION DA NUTRICIONISTA 

 

Verificar que os menús cumplen os gramaxes e os aportes proteicos, caloricos, e as 

condicions organolépticas axeitadas ao grupo de idades dos usuarios aos que vai 

dirixido o servizo. 

 

Confeccionar e firmar la lista de menús que se van a facer cada mes, enviando, coa 

antelación suficiente aos centros para sua distribución aos pais/nais dos usuarios. 

 

Superivisar e controlar as detas especiais para usuarios con alerxias e/ou intolerancias 

alimentarias, debidamente diagnosticadas e previo o informe médico preceptivo. 

 

ORGANIGRAMA 

A nivel de organización interna a empresa ten a seginte estructuración xerárquica: 

 

 

  

XERENCIA E R.R.H.H. 

COCIÑA 

COORDINADORES/AS DE ZONA 

COORDINADORES/AS DE CENTRO 

MONITORES/AS 

TRANSPORTISTAS 

NUTRICIONISTA 
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6.2 RECURSOS MATERIAIS  

 

Todos os materiais empregados cumpriran coas normativas europeas de seguridade, do 

mesmo xeito farase unha elección de materiais aptos para os nenos alérxicos e 

intolerantes, xa que o material funxible pode conter nalgúns casos algúns dos alérxenos 

polo que os fabricantes deben garantirnos a eliminación total do alérxeno incluídas as 

trazas. 

 

 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

7.1  ATENCIÓN A NENOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOIO EDUCATIVO. 

 

Pretendemos que o comedor escolar responda ás necesidades de todos os nenos e nenas 

sexa cal sexa o seu grao de singularidade. Non se trata de esixirlles o mesmo 

rendemento a todos, senón que, a través da atención personalizada, cada neno/a acade o 

nivel  óptimo de desenvolvemento das súas potencialidades. 

 

Entendemos por alumnado con necesidades específicas de apoio educativo aquel que 

presenta dificultades maiores que o resto dos/as seus/súas compañeiros/as para acceder 

ás aprendizaxes  que lle corresponde pola súa idade, e necesita axudas para compensar 

estas dificultades. 

Chamamos integración ao proceso mediante o cal se facilita que o neno participe no 

grupo con todos os seus dereitos e na medida das súas posibilidades. Neste caso estes/as 

nenos/as necesitan unha atención especializada adaptada ás súas necesidades concretas e 

á súa evolución, o que require unha valoración particular para cada caso.  

 

Na medida do posible intentarase integrar a estes/as nenos/as co seu grupo de iguais. 
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7.2 ATENCIÓN OS/AS NENOS/AS CON ALERXIAS E INTOLERANCIAS  

 

Os menús serán adaptados individualizadamente atendendo a las necesidades 

específicas de cada usuario con proceos alerxicos e/ou intolerancias alimentarias. 

 

 A E/OU LATEX. 

Os/as nenos/as con alerxia a alimentos e/ou latex precisan seguir unha dieta de evitación 

estrita do alérxeno, por iso e preciso que os comedores que teñen comensais con 

alerxias observen estas recomendacións para evitar o contacto co alérxeno de xeito 

inadvertido. 

Os/as coordinadores/as e monitores/as de comedor terán suficiente formación e 

información en materia de alerxias alimentarias. 

En primeiro lugar e preciso identificara o/a neno/a con alerxia para elo a empresa de 

monitores solicitará aos pais/nais a documentación precisa: ficha do alumno, informe 

médico. O protocolo de actuación que seguiremos  ante unha reacción alérxica e o que 

se indica na folla de protocolo da asociación AEPNAA. 

 

Esta información así como o protocolo de actuación será coñecido por todo o persoal do 

comedor.  

 

Aínda que coincidan as mesmas alerxias en diferentes nenos/as, cada caso e diferente. 

Por iso e importante establecer cauces de colaboración coas familias- Centros- persoal 

empresa de monitores/as, de xeito que poidamos aportar suxestións. 

Coidados no comedor: 

 Os/as coordinadores/as e monitores/as terán toda a información sobre a alerxia 

do/a neno/a. 

 Identificarán ó/á neno/a con alerxia e aumentarán a vixiancia, evitando que os 

nenos e as nenas intercambien comida. E convinte sentalo sempre no mesmo 

lugar para facilitar a vixiancia, pero non sentalo só nin crear mesas de alérxicos, 

xa que cada neno/a ten a súa propia alerxia, o que fai que esta medida non 
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garanta a súa seguridade e estigmatiza ó/á neno/a con alerxia, queremos que 

os/as nenos/as con alerxia estén plenamente integrados no seu grupo de iguais.  

No servizo de mesas e importante: 

 Servir todas a comida do/a neno/a con alerxia no seu prato individual, non 

servir pratos para compartir como as ensaladas. 

 Dar solo alimentos seguros en caso de dúbida, retirar o prato. 

 Se o/a neno/a rexeita un alimento nunca obrigarlle a tomalo. 

 Habituar a todos os/as nenos/as a lavarse as mans e a boca despois de comer 

un alimento que é alerxénico para o/a compañeiro/a. 

No caso de que se produza unha reacción alérxica procederase tal e como se indica 

no protocolo de actuación do/a neno/a. 

O NENO CELIACO NO COMEDOR ESCOLAR. 

O/a monitor/a de comedor e o profesional que atende e supervisa ós escolares na comida 

e nas actividades de antes ou despois do comedor, facilitándolle a creación e o 

desenvolvemento de hábitos e actitudes favorables para a saúde, hixiene, participación, 

convivencia e correcta conduta alimentaria. A súa función principal e a de realizar as 

tarefas  con coidade e atención ós/ás alumnos/as de comedor, incluído por suposto o/a 

neno/a celíaco/a. 

Nunca illaremos ó/á celíaco/a no comedor por temor a que inxira algún alimento con 

glute dos/as compañeiros/as. Polo xeral, os nenos e nenas celíacos son moi responsables 

e saben o que poden comer e o que non. Por iso hai que tratalos como un/unha neno/a 

máis para que se sintan integrados, aínda que sempre e conveniente vixialo. Sobre todo 

os primeiros días para ver si sigue ben a dieta e non fai transgresións. 

En caso de substitución do/a monitor/a habitual, informaremos ó/á novo/a monitor/a da 

existencia do nenos celíaco. É importante escoitar ó/á neno/a celíaco/a. Si é asegura que 

un determinado produto contén glute, non hai que obrigarlle a comelo.  
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Para evitar confusións e recomendable que o menú do/a neno/a celíaco/a sexa servido 

en primeiro lugar. 

CONSELLOS PARA EVITAR A CONTAMINACIÓN. 

Non hai que cortar os filetes de todos/as os/as nenos/as co mesmo coitelo. Ó/á neno/a 

celíaco/a cortarémosllo na cociña, de primeiro e con cubertos limpos. 

E recomendable que o/a neno/a dispoña dun prato limpo para apoiar o seu pan e deste 

xeito evitar que o poña na mesa onde pode haber migas con glute. 

Os/as nenos/as acostuman xogar con pan e ó final das comidas poden aparecer nos 

vasos de auga, pratos e enseres. Hai que controlar que o/a neno/a celíaco/a non utilice 

vasos e cubertos do resto dos seus compañeiros. 

QUE DEBEMOS FACER ANTE UNHA CONTAMINACIÓN 

Non alarmarnos, para que o/a neno/a tampouco se alarme e se sinta peor. 

Non berrar co/a neno/a, nin castigalo, porque se produce unha perdida de confianza no/a 

monitor/a e a próxima vez que suceda tratará de ocultalo. 

Averiguar os motivos da inxesta de glute. Poderían estar xustificados polo 

descoñecemento, falta de produtos sen glute ou pola fame. 

Facer todo canto estea o noso alcance para que iso non volva a suceder. 

Comunicarllo ós/ás pais/nais a saída do comedor para que poidan falar con calma co/a 

neno/a e así proporcionarlle as explicacións pertinentes. 
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7.3  ATENCIÓN A NENOS/AS DE DIVERSIDADE CULTURAL . 

 

Do mesmo xeito que se plantexan menús específicos para nenos/as alérxicos/as e 

intolerantes, tamén se fan para nenos/as de diferentes culturas, así o/a monitor/a deberá 

coñecer os casos específicos de diversidade cultural de cada un dos comedores escolares 

e atendelos coa mesma dedicación e respecto que o fai cos demais menús adaptados.  

Atendendo a estas necesidades o/a monitor/a ten a obriga de coñecer os alimentos que 

prohibe cada unha das diferentes culturas a fin de evitar o consumo destes alimentos por 

eses/as nenos /as. 

 

8. AVALIACIÓN 

 

Dada a interrelación estreita entre todos os actores, escenarios e actividades 

desenvolvidas nun comedor escolar, o proceso de avaliación deberá recoller non só 

información de como vai evolucionando o desenvolvemento dos nenos e nenas nos 

ámbitos de aprendizaxe, senón tamén a propia planificación do comedor, a organización 

de tempos e traballo dos equipos de monitores/as, e a interrelación coas familias e coa 

comunidade. 

 A avaliación terá un carácter permanente e sistemático, de maneira que 

proporcione información veraz e continua sobre os procesos de toda índole que 

teñen lugar no comedor e posibilite axustar ou mellorar os programas 

establecidos. 

 A coordinación do proceso de avaliación do comedor escolar corresponderalle 

ó/á coordinador/a de centro, que recollerá a información proporcionada polos 

outros/as monitores/as que participan no proceso educativo de cada grupo ou 

dalgún alumno ou alumna en particular e que deberá deixar constancia das 

observacións e valoracións sobre o grao de adquisición das aprendizaxes de cada 

nena e de cada neno/a. 
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 A valoración do proceso de aprendizaxe expresarase en termos cualitativos, 

recollendo os progresos efectuados polas nenas e nenos e, se é o caso, as 

medidas de reforzo e adaptación levadas a cabo. 

 A observación directa e sistemática, constituirán as principais técnicas e fontes 

de información do proceso de avaliación dos nenos e nenas e farase chegar 

calquer tipo de incidencia aos pais/nais por parte da coordinadora do centro, co 

obxectivo de facelos copartícipes do proceso educativo no comedor das súas 

fillas e fillos. 

 Os/as monitores/as avaliarán tanto as aprendizaxes dos/as nenos/as coma os 

procesos de ensino e a súa propia práctica. 

 

Co fin de analizar e valorar o proceso de ensino que ten lugar nos comedores escolares e 

adaptar progresivamente a intervención educativa ás características e necesidades do 

alumnado, a avaliación nos comedores terá en conta aspectos tan relevantes como: 

 

a) A organización do comedor , o seu clima escolar e a interacción entre o alumnado, así 

como a relación entre os/as monitores/as e o alumnado. 

b) A coordinación entre os profesionais.  

c) A adecuación da proposta pedagóxica e da propia planificación. 

d) A evolución no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

 

O equipo de monitores/as xunto con cada un dos coordinadores/as realizarán catro 

sesións de avaliación: unha inicial e tres ao longo do curso, unha por trimestre.  

 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 

A programación de actividades é a ferramenta para lograr a consecución dos obxectivos 

propostos. Desenvolvemos accións en dous ámbitos:  
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 O período de alimentación, para desenvolver hábitos relacionados coa alimentación, 

a saúde e a hixiene, entre outros 

 Os períodos inmediatamente anterior e posterior á comida, para favorecer a 

integración e desenvolver hábitos relacionados coa cultura, o deporte e o lecer. 

 As actividades están adaptadas aos diferentes ciclos evolutivos e facilitan que o 

comedor sexa un espazo de convivencia agradable e lúdico. 

A nosa proposta pedagóxica centrarase en dous modelos de programación de 

actividades:  

1. Proxectos que se desenvolverán ó longo de todo o curso escolar.  

2. Actividades cunha proposta mensual arredor dun centro de interese. 

 

9. 1. PROXECTOS QUE SE DESENVOLVERÁN Ó LONGO DE TODO O 

CURSO ESCOLAR. 

 

9.1.1 OS HÁBITOS ALIMENTICIOS E DE HIXIENE NO COMEDOR 

ESCOLAR. 

 

1. XUSTIFICACIÓN 

 

A alimentación pode ser un tema organizador doutros contidos que aglutinemos en 

torno a el, ou ben pode formar parte dun eixe de contidos mais amplo. Por exemplo, a 

autonomía persoal: a autonomía afecta á totalidade dos comportamentos dos nenos e 

nenas implicados. 

Recordemos que a evolución psicosocial dos nenos e nenas das etapas de Infantil e 

Primaria, sitúaos no mellor momento para a adquisición de bos hábitos alimentarios. 

Nestas etapas, á adquisición de coñecementos sobre alimentación, débense incorporar 

unhas actitudes e comportamentos que configuren a forma de vida do individuo, 

dándolle a oportunidade de alcanzar un mellor desenvolvemento.  

O acto para comer constitúe á vez un acto social e un acto de convivencia. A comida 

constitúe un vehículo que favorece a comunicación das persoas. É tamén un sinal de 
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identidade cultural. A alimentación, pois, implica un acto educativo co cal realízanse 

múltiples aprendizaxes, tanto de conceptos como de procedementos e actitudes. 

  

As aprendizaxes sobre o tema de alimentación e comedor deben suscitarse desde os tres 

tipos de contidos. Sendo o acto para comer eminentemente procedimental, podemos 

abordar a organización de contidos baseándonos nos procedementos, aínda que 

considerando moi en especial as actitudes que conlevan. Os contidos conceptuais 

adquiridos a través deste enfoque procedimental-actitudinal da alimentación tamén se 

deberán potenciar. Así mesmo, o tema de alimentación e comedor pode tratarse 

educativamente desde a transversalidade. Os temas transversais de Educación para a 

Saúde e o de Educación para o Consumidor serían os máis implicados na alimentación. 

Tanto si utilizamos a saúde e o consumo como eixes de secuencia de contidos, coma se 

dámoslles un tratamento de proxectos específicos que desenvolver, a 

alimentación/comedor debería ser un dos seus núcleos de desenvolvemento.  

 

OBXECTIVOS QUE PRETENDEMOS CONSEGUIR. 

 

. 1.- Educación para a Saúde: 

1.1.- Poñer en práctica hábitos de hixiene persoal. 

1.2.- Fomentar hábitos de vida saudables mediante o fomento da inxesta de alimentos 

variados e sans e dunha actividade física regular. 

1.3.- Adquirir hábitos relacionados coas normas de educación básicas na mesa e co uso 

adecuado dos utensilios relacionados coa comida. 

2.- Educación para a Convivencia: 

2.1.- Fomentar o compañeirismo e as actitudes de igualdade, respecto e tolerancia de 

cara ós/ás compañeiros/as e a todos os membros da comunidade escolar. 

2.2.- Adquirir hábitos de cooperación e implicación, segundo as posibilidades, nas 

tarefas do servizo de comedor: poñer e retirar o servizo, axudar ós máis pequenos, ... 

2.3.- Coidar e respectar os locais, mobiliarios, enseres e utensilios de uso comunitario. 
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CONTIDOS. 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, descanso, ...-. 

-Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que favorezan a 

interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene corporal e ambiental, a 

adecuada alimentación, o consumo responsable e o descanso. 

-Aceptación das normas de comportamento establecidas durante as comidas, o descanso 

e a hixiene. 

- Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

-Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e de accidentes domésticos, 

respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración. 

 

METODOLOXÍA 

A metodoloxía adoptada fará referencia ás formas de organización e normas que rexerán 

o funcionamento do comedor, establecendo criterios en relación aos seguintes aspectos:  

1. Características do alumnado que asiste ó comedor escolar. distintas idades, historia 

persoal, capacidade de inxestión, ritmos, estado psicofisiológico diario,...  

- A idade do alumnado, nos comedores escolares de Educación Infantil e Primaria, 

abarca dos 3 ós 12 anos; xa que logo, haberá de terse en conta no deseño dos menús, os 

seus ingredientes, a paulatina inclusión de alimentos e salsas,...  

- O coñecemento da historia persoal dos nosos alumnos en materia de alimentación é de 

gran importancia para intervir adecuadamente no seu proceso de adaptación á 

alimentación do comedor.  

- Igualmente é importante coñecer as causas polas que cada alumno/a demanda os 

servizos de comedor. Non ten a mesma actitude ou motivación o alumno que se queda a 

comer porque os seus pais traballan ou están ocupados, que o que o fai porque é mal 

comedor ou por necesidade económica (dispoñen de beca de comedor),...  

- A capacidade de inxestión e o ritmo de cada alumno/a coñecerase para levar a cabo 

unha intervención adecuada. Na medida do posible, os ritmos débense homoxeneizar 

dentro dun marco de flexibilidade e, sobre todo, de consideración cara ás idades dos 

diversos grupos de alumnos. 
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  - O estado psicofisiolóxico diario do alumnado que asiste ó centro debe ser observado 

polas persoas responsables do comedor para axustar o grado de esixencia ás necesidades 

do/a alumno/a en canto a cantidade, ritmo, permisividad,... Por exemplo, haberá que ter 

en conta que un/unha alumno/a pode comer menos si está tomando unha medicina, 

durmiu mal, ten problemas familiares, etc.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Levaremos a cabo estas actividades todos os días do ano, xa que se trata de rutinas que 

debemos traballar para que se afiancen dentro e fora do comedor escolar 

 

ACTIVIDADES 

 

 Correcta utilización dos utensilios na mesa. 

 O lavado de mans antes e despois de comer. Técnicas para un bo lavado de 

mans. 

 O lavado de dentes, a importancia de lavar os dentes despois de cada comida. 

Técnica para un bo cepillado  de dentes. 

 Posturas na mesa, corrección de posturas á hora de comer. 

 Realización de carteis coas normas do comedor que todos e todas temos o deber 

de coñecer. 

 Probar todos os alimentos coa finalidade de acostumarnos a novos sabores. 

 Inculcarlle os/as nenos/nenas a importancia de comer variado e sobre todo as 

racións precisas. Non debemos quedarnos curtos pero tampouco pasarnos. 

 Actitudes positivas (colaboración, responsabilidade…), colaboraremos na 

medida do posible na recollida da mesa, para facilitar o traballo dos/das 

monitores/as e persoal de cociña. 

  Valores sociais (respecto, tolerancia, compañeirismo, amizade.…). 

 Ambientación do comedor: relalización de diferentes manualidades durante  

todo o curso para decorar o noso comedor e así facer do comedor algo propio 

que todos queremos coidar. 
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AVALIACIÓN: 

 

A avaliación levarémola a cabo mediante a observación do cumprimento dos hábitos 

e rutinas establecidos nos nosos comedores.  

Trátase se facer unha avaliación inicial, continua e formativa que faga que non só 

avaliemos a consecución dos obxectivos senón a propia elaboración do plan. 

 

9.1.2 PROXECTO DE RECICLAXE – REDE DE COMEDORES ESCOLARES 

 

1-XUSTIFICACIÓN 

 

Este proxecto nace coa finalidade de axuda social a persoas con necesidades específicas, 

xa que todo o que se recaude de este reciclaxe será destinado a distintos proxectos de 

axudas sociais da infancia. 

Antes de nada debemos empezar por saber que é Reciclar. Que é a Reciclaxe? En que 

consiste realmente? É realmente importante? Moitos de nós probablemente sabemos o 

que significa e o importante que é, pero, algunha vez reciclamos? Separar do noso lixo o 

orgánico do inorgánico, separando os papeis, vidros, latas, materiais de escritura... Si? 

Non? Reciclar é Re-Utilizar, revivir a materia... Interesante? Claro que si!, ademais, se 

isto o convertemos nun hábito diario, polo máis mínimo que pareza estaremos a axudar 

moito ó noso planeta. 

A reciclaxe, segundo a Lei Xeral de Residuos Sólidos, está definido como "toda 

actividade que permite reaproveitar un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumprir o seu fin inicial ou outros fins. " 

As vantaxes desta actividade permiten a diminución de lixo e contaminación, o aumento 

de vida útil dos recheos sanitarios, pero sobre todo a substitución de materias primas 

virxes por materiais recuperados:  así por exemplo na reciclaxe do papel existe un aforro 
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do setenta por cento do consumo de enerxía, unha redución do cincuenta por cento do 

consumo de auga e un sesenta por cento de contaminación do aire. 

INICIO DO PROXECTO: 

Plantexamos o proxecto para todos os comedores suministrados pola empresa para 

participar en conxunto.  

DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO: 

Proxecto dirixido polos/as coordinadores/as dos comedores,  comezamos por colocar 

caixas de recollida nos comedores e naqueles departamentos que queiran colaborar con 

nos, esas caixas realizarémolas no horario das actividades en cada un dos comedores, e 

por suposto con material de refugallo.  

Faremos recollida selectiva de residuos en todos os comedores, para elo teremos caixas 

de diferentes cores para a reciclaxe dos residuos que poidamos xerar tanto no comedor 

como nas actividades. 

OBXECTIVOS 

-Fomentar a participación colaborativa entre o persoal educativo dos comedores e os 

usuarios. 

-Potenciar o traballo en equipo entre os diferentes equipos de monitores/as e os 

seus/súas  alumnos/as. 

-Achegar a toda a comunidade educativa a importancia de reciclar. 

-Valorar a importancia de axudar ós demais. 

CONTIDOS 

-Coñecemento da importancia da reciclaxe. 
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-Colaboración entre os  comedores. 

-Actitude de axuda e colaboración por unha causa xusta. 

 

METODOLOXÍA 

Para levar a cabo esta experiencia, baseámonos na metodoloxía de proxectos, 

centrándonos especialmente na metodoloxía cooperativa. Onde o traballo en equipo fará 

que este proxecto dea os seus froitos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Este proxecto comezará ó inicio do servizo de comedor e será un proxecto de longa 

duración que se levará a cabo durante todo o curso escolar e con posible ampliación a 

seguintes cursos. 

 

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS E DO TEMPO 

      En canto o espazo, en cada comedor colocaremos na entrada unha caixa de cartón, 

coa información do material que se pode deixar nesas caixas e así todo o mundo que se 

achegue ó comedor, dende os/as monitores/as, persoal dos centros, persoal dos 

Concellos, nenos/as, familias, … poidan deixar alí o seu material.  

 

En canto o tempo. Non hai un tempo determinado. Este proxecto non ten tempo de 

duración, polo que comezamos en setembro de 2015 e seguirá o longo do curso 

2015/2016.  

 

ACTIVIDADES 

- Realización das caixas para a recollida do material de escritura. 

- Realización da cartelería para o proxecto, normas para reciclar. 

- Realización dos diferentes contenedores para a reciclaxe: Verde, azul e amarelo. 

- Recollida de material de escritura. 

- Reciclaxe de residuos nas actividades de comedor. 
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PLAN DE AVALIACIÓN 

A avaliación levarase a cabo a través da observación directa, facendo reconto do 

material recollido por cada centro. 

 

Ademais observarase que todos os/as nenos/nenas utilicen correctamente os distintos 

contenedores de reciclaxe, e acaben concienciando as súas propias familias da 

importancia de reciclar. 
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9. 2. ACTIVIDADES CON UNHA PROPOSTA TRIMESTRAL ARREDOR DUN 

CENTRO DE INTERESE. 

1º TRIMESTRE 

 

O NOSO COMEDOR ESCOLAR. 

OBXECTIVOS: 

 Recoñecer os espazos que imos a empregar durante o tempo do comedor. 

 Fomentar a participación colaborativa entre o persoal educativo dos comedores 

e os/as usuarios/as. 

 Potenciar o traballo en equipo entre os diferentes equipos de monitores/as e os 

seus/súas alumnos/as. 

 Poñer en práctica hábitos de hixiene. 

 Fomentar hábitos de vida saudables mediante o fomento da inxesta de 

alimentos variados e sans e dunha actividade física regular. 

 Adquirir hábitos relacionados coas normas de educación básicas na mesa e co 

uso adecuado dos utensilios relacionados coa comida. 

 Fomentar o compañeirismo, respecto e tolerancia de cara ós/ás compañeiros/as. 

ACTIVIDADES: 

 “Coñece o teu comedor”: Recoñecemento das instalacións e das normas de 

comedor.   

 Elaboración do noso decálogo de normas no comedor, para os/as nenos/nenas e 

para os/as monitores/as. Este decálogo realizarémolo en colaboración cos nenos 

e nenas o que nos esperamos deles e eles esperan de nos. 

 Xogos de presentación.  

 Xogos simbólicos ou xogos regrados. 

 Obradoiro de decoración do comedor.  

 Actividades do proxecto de hábitos saudables. (lavado de mans e dentes) 

 Actividades do proxecto de reciclaxe.  
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AS FESTAS TRADICIONAIS. SAMAÍN. A VENDIMA. O MAGOSTO.  DÍA 

INTERNACIONAL DA ALIMENTACIÓN. 

 

OBXECTIVOS.  

 Acercar ós nenos e ás nenas a cultura e folclore propio da nosa comunidade 

autónoma. 

 Recoñecer festividades propias de Galicia 

 Espertar o interese dos/das nenos/nenas cara o seu entorno máis próximo así 

como aprender a valoralos e conservalos. 

 Sensibilizar ós/ás nenos/nenas e as familias no recoñecemento do noso 

patrimonio cultural. 

 Empregar de diferentes expresións artísticas: a maquillaxe. 

 Utilizar diferentes técnicas plásticas. 

 Fomentar a inxesta de alimentos variados e sans. 

 Adquirir hábitos de cooperación e implicación, segundo as posibilidades, nas 

tarefas do servizo de comedor: poñer e retirar o servizo, axudar ós máis 

pequenos/as, ... 

ACTIVIDADES 

 Charla e imaxes sobre a vendima en Galicia. 

 Recoñecemos diferentes tipos de uvas.  

 Obradoiro de maquillaxe. Neste obradoiro haberá dúas modalidades, os mais 

pequenos maquillaranse e cos maiores tentaremos e sexan eles mesmos os que 

aprendan a maquillarse. 

 Preparación da  festa do Samain. 

  Xogos cooperativos. 

 Obradoiro día internacional da Alimentación: Produtos saudables e non 

saudables, “A comer tamén se aprende” 

 Actividades de animación a lectura. 

 Actividades do proxecto de hábitos saudables. 

 Actividades do proxecto de reciclaxe.  
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DESCUBRE O TEU CONCELLO.  DÍA INTERNACIONAL DA INFANCIA. 

 

OBXECTIVOS 

 Espertar o interese dos nenos e nenas hacia o seu contorno máis próximo, así 

como aprender a valoralo e a conservalo. 

 Acercar aos nenos/as ao patrimonio cultural do seu Concello. 

 Coñecer o Concello onde vivimos. 

 Crear un comedor aberto ao medio sensibilizando tanto ós/as nenos/as como as 

súas familias por este tema e coñecemento do noso patrimonio cultural. 

 Iniciarse en actividades culturais de carácter galego, especialmente na poesía e a 

pintura.  

 Acercar ó/á alumno/á á realidade social, cultural e produtiva o seu contorno 

 Coñecer os dereitos do/a neno/a 

 

ACTIVIDADES. 

 Situamos o noso concello no mapa de Galicia. 

 Coñecemos as distintas parroquias e aldeas. 

 Poesías, refráns cancións e adiviñas. 

 Coñecemos diferentes grupos musicais do noso concello e as súas producións.  

 O noso patrimonio: coñecemos os nosos monumentos e o noso patrimonio 

natural. 

 A historia do pobo celta.  

 Realizamos un mural conmemorativo do día internacional da infancia. 
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O NADAL. 10 DECEMBRO DÍA DOS DEREITOS HUMANOS. 

 

OBXECTIVOS 

 Coñecer diferentes maneiras de vivir o Nadal segundo as distintas culturas.  

 Descubrir os cambios producidos nestas datas na nosa sociedade, dende os 

tempos dos/as nosos/as avós/avoas ata o día de hoxe. 

 Mostrar interese por recabar información nas súas casas. 

 Descubrir novos sabores, olores de distintos alimentos. 

 Utilizar diferentes técnicas plásticas para decoración do Nadal 

 Coidar e respectar os locais, mobiliarios, enseres e utensilios de uso 

comunitario. 

 Fomentar hábitos de vida saudables.  

 Adoptar actitudes non consumistas. 

 Interese por participar nas actividades rítmicas e musicais. 

 

ACTIVIDADES 

 Falamos das diferentes formas de vivir o Nadal segundo as distintas culturas: os 

Reis Magos, papa Noel, a non celebración do Nadal segundo o Islam, os 

evanxelistas e o Nadal 

 Recabaremos información das nosas familias de como vivían o Nadal os/as 

nosos/as avós/avoas e os/as nosos/as pais/nais. Para elo cada neno/a levará unha 

ficha indicando distintas cousas que nos poden contar.  

 Posta en común das diferentes maneiras de vivir o Nadal nas nosas familias. 

 Falaremos das distintas comidas e doces que comemos no Nadal. 

 Realizaremos a decoración do Nadal. 

 Actividades de animación a lectura. 

 Actividades do proxecto de hábitos saudables. 

 Actividades do proxecto de reciclaxe. 

 Escoitamos e cantamos panxoliñas.  
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2º TRIMESTRE 

 

A QUE XOGABAN OS/AS NOSOS/AS AVÓS/AVOAS?, E OS/AS NOSOS/AS 

PAIS/NAIS?.  DÍA ESCOLAR DA NON VIOLENCIA E A PAZ. 

 

OBXECTIVOS: 

 Participar en xogos asumindo as normas que se establezan. 

 Elaborar un dossier de xogos. 

 Compartir os xogos e os xoguetes. 

 Disfrutar da exploración dos xogos e xoguetes. 

 Utilizar material de refugallo para a creación dos propios xogos e xoguetes. 

 Fomentar o compañeirismo nos xogos. 

 Inculcar valores de non violencia, e educación par a paz. 

 Adquirir hábitos de hixiene. 

 

ACTIVIDADES. 

 Entre todos recollendo información das nosas casas faremos un dossier de xogos 

A que xogaban os/as nosos/as avós/avoas e os/as nosos/as pais/nais? 

 Poñeremos en práctica algúns dos xogos do dossier que elaboramos. 

 Realizamos xoguetes con material de refugallo.  

 Xogos sobre resolución de conflitos. 

 Role-playing sobre a non violencia. 

 Elaboración dun mural coas mans de todos/as os/as nenos/as e mensaxes de paz. 

 Actividades de animación a lectura. 

 Actividades do proxecto de hábitos saudables. 

 Actividades do proxecto de reciclaxe. 
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O ANTROIDO. DÍA INTERNACIONAL DA LINGUA MATERNA 

 

OBXECTIVOS 

 Promover o acceso a nosa cultura. 

 Coñecer as diferentes linguas maternas dos/as usuarios/as de comedor. 

 Coñecer diferentes xeitos de celebrar o Antroido nas distintas zonas de Galicia. 

 Utilizar diferentes técnicas plásticas na elaboración de máscaras e disfraces. 

 Desenvolver no/a neno/a a capacidade creativa mediante a elaboración dos seus 

propios disfraces. 

 Fomentar hábitos de vida saudables. 

 

ACTIVIDADES 

 Buscamos información de diferentes maneiras de vivir o Antroido en Galicia. 

 Os mimos: Que son? Convertémonos nun mimo, maquillámonos e aprendemos 

o seu traballo. 

 Realizamos disfraces e máscaras de Antroido. 

 Creamos as nosas marionetas de dedo con guantes vellos. 

 Actividades de animación a lectura. 

 Actividades do proxecto de hábitos saudables. 

 Actividades do proxecto de reciclaxe. 
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TODOS SOMOS IGUAIS, TODOS SOMOS DIFERENTES. 21 DE MARZO DÍA 

INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL. 

 

OBXECTIVOS 

 Aceptar a saúde como un valor fundamental e tomar parte activa na súa defensa 

e xestión 

 Aceptar as nosas diferenzas como seres únicos,orixinais e especiais. 

 Respectar os dereitos e oportunidades dos nosos compañeiros sen diferenciación 

por cuestións de raza ou xénero. 

 Experimentar en propia pel os problemas cos que se atopan as persoas con 

discapacidade física no día a dia. As barreiras arquitectónicas do noso centro 

escolar. 

 Tomar conciencia das barreiras que a nosa sociedade lle pon ó sector de 

poboación de discapacitados para desenvolverse en igualdade de oportunidades 

en todos os ámbitos sociais. 

 Sensibilizar e formar ós/ás nenos e nenas no respecto a diversidade. 

 

ACTIVIDADES 

 Descubrimos as nosas diferenzas. 

 O xogo da diversidade. 

 Xogos para todos/as. 

 Os xogos dos sentidos.  

 Obradoiro de xogos do mundo. 

 Xogos sobre os dereitos humanos. 

 Role-playin sobre a temática do racismo. 
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3º TRIMESTRE 

 

 

CÓNTAME UN CONTO!! 23 ABRIL DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO. 

 

OBXECTIVOS 

 Descubrir actitudes, cualidades , valores e normas que rexen o comportamento 

das personaxes dos contos. 

 Planificar e secuenciar a propia acción para coordinarse cos demais para 

organizar actividades de xogo, referidas aos contos. 

 Utilizar habilidades perceptivo motrices para a produción de obras de 

representación (gráfica, plástica e dramática). 

 Coñecer personaxes históricos de lendas. 

 Utilizar as posibilidades expresivas do propio corpo. 

  Desenvolver actitudes de coidado e respecto polo propio corpo. 

 

ACTIVIDADES 

 Sesións de contacontos. 

 Coñecemos os diferentes tipo de contos. 

 Traemos contos da casa e da biblioteca. 

 Cóntoche o meu coto preferido. Contos que contaran os/as propios/as nenos/as 

 Coñecemos e cantamos as cancións dos contos. 

 Como podemos facer o noso propio conto: Ambientación, conto, creación de 

atrezzo para o conto, representación teatral do conto. 

 Actividades de animación a lectura. 

 Actividades do proxecto de hábitos saudables. 

 Actividades do proxecto de reciclaxe. 
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¡¡¡¡VIVA A MÚSICA!!!.  17 DE MAIO DIA DAS LETRAS GALEGAS. 

 

OBXECTIVOS 

 

 Disfrutar coas actividades rítmicas e musicais. 

 Coñecer diferentes instrumentos musicais. 

 Producir ritmos e melodías co noso instrumento musical preferido. 

 Escoitar atentamente audicións musicais. 

 Realizar diferentes xogos con cancións. 

 Valorar a utilización da música para a realización de exercicio físico para 

mellorar a nosa calidade de vida. 

ACTIVIDADES 

 “A orquestra do comedor”: “O meu instrumento preferido”. 

 Construímos instrumentos con material de refugallo. 

 Xogamos ós xogos tradicionais que teñen canción. 

 Escoitamos audicións de música clásica. 

 Coñecemos músicos importantes na historia da música. 
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AS OLIMPIADAS DO COMEDOR. 5 XUÑO DÍA MUNDIAL DO MEDIO 

AMBIENTE 

 

OBXECTIVOS 

 Valorar os beneficios que aporta o exercicio físico. 

 Concienciar ós nenos e  ás nenas da importancia de realizar deporte. 

 Coñecer os beneficios que a práctica deportiva ten para a nosa saúde. 

 Tomar conciencia das diferentes partes do corpo para manter unha boa postura 

corporal. 

 Valorar o xogo como medio para realizar actividade física mentres nos 

divertimos. 

 Promover a adquisición de hábitos de coidado e respecto polo medio ambiente. 

 Gozar co xogo independentemente dos resultados obtidos o importante e 

participar. 

 Potenciar o xogo como ferramenta para traballar a educación en valores:  

colaboración, cooperación, respecto e participación de todos/as os/as  nenos e 

nenas. 

ACTIVIDADES 

 Xogos tradicionais. 

 Xogos de roles. 

 Xogos cooperativos. 

 Xogos do mundo. 

 Xogos de confianza. 

 O medio ambiente mais próximo que temos é o do noso patio escolar, faremos 

unha actividade de preparación do patio  para as nosas Olimpiadas recollendo 

todos os desperdicios do patio cunha batida. 

 Actividades do obradoiro de reciclaxe. 
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10. PROTOCOLOS DE SEGURIDADE: 

  

10.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES OU 

EMERXENCIAS SANITARIAS.  

 

ACCIDENTES LEVES 

 

1. O/a monitor/a que presencia o accidente, atende ao escolar. 

2. Si se cre precisa actuación médica (suturas...) e o escolar se pode mover, avisarase a 

familia para que recolla ó/á neno/a e o traslade ó centro de saúde. 

3. Si a familia non responde ou non pode recoller ó/á neno/a, chamaremos ao 112 para 

que nos poñan en contacto con urxencias médicas do 061 e nos dean as indicacións 

precisas para a atención do/a ferido/a. 

4. Si a ferida e leve faráselle os primeiros auxilios xa que todos/as os/as monitores/as 

contan con nocións básicas de primeiros auxilios. 

5. Esperarase a chegada dos/as pais/nais/ titores para que se faga cargo do/a neno/a. 

6. Pumbariño S.L. aportará un botiquín portátil de primeiros auxilios a cada un dos 

comedores escolares. Do cal se fará responsable o/a coordinador/a do centro. 

 

ACCIDENTES GRAVES 
  

1. Non abandonaremos en ningún momento ó/á accidentado/a. 

2. Avisar ó/á coordinador/a do centro  que será o encargado de coordinar a actuación.  

3. Chamar ao 112 para falar con urxencias médicas. Explicar claramente o acontecido 

e a situación na que se atopa o/a accidentado/a, dando a dirección exacta do Centro. 

4. Atención de primeiros auxilios (evitar que se mova, intentar que se relaxe, 

arroupalo...) 

5. O/a coordinador/a designará a un/unha monitor/a para que espere ós servizos 

sanitarios na porta do centro e acompañalos ó lugar onde se atopa o accidentado. 

6. O/a coordinador/a avisará á familia. 
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7. No caso de traslado do/a alumno/a polo persoal especializado a un centro sanitario, 

un/unha monitor/a o acompañará ata que a familia se faga cargo. 

8. Si hai traslado a un centro sanitario a empresa redactará un informe  

9. Se algún/algunha neno/a tivese unha enfermidade especial, ou risco específico, a 

familia ten o deber de entregar o informe oportuno para poder facerllo chegar ó/á 

coordinador/a do comedor no que se atopa o/a neno/a e engadilo a un listado de 

alumnos con risco (Exemplos: nenos/as epilépticos, nenos/as alérxicos con 

adrenalina e posible shock anafiláctico, diabético...) 

 

10.2  PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS 

 

1. Identificación e clasificación das urxencias.  

1.1 En función do tipo de risco. 

1.2 En función da gravidade. 

1.3 En función da ocupación e medios humanos. 

 2 Procedementos de actuación ante urxencia. 

 2.1 Detección e alerta. 

2.2 Procedementos Operativos para os distintos tipos de urxencias. 

3 Identificación e funcións das persoas e equipos que levarán  a cabo os procedementos 

de actuación en urxencias. 

 4 Identificación do responsable da posta en marcha do Plan de Actuación ante 

urxencias. 

 Este documento ten como finalidade organizar os medios, xa sexan humanos ou 

materiais, mediante o desenvolvemento de esquemas operativos, e previa composición 

de equipos de urxencia, funcións que desempeñan, dispoñibilidade dos mesmos 

segundo a situación creada e o momento no que se xera.  
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1.- CLASIFICACION DE URXENCIAS 

 Os riscos teñen intrinsecamente unha perigosidade potencial, cando concorren unha 

serie de causas no tempo e no lugar preciso; cunhas condicións específicas, prodúcese o 

accidente, que á súa vez causa danos ás persoas e os bens materiais. 

 Cando por un accidente  se rompe a situación de normalidade, alterándose por 

conseguinte os procesos habituais, créase a situación de Urxencia. 

 

 1.1.- URXENCIA SEGUNDO O TIPO DE RISCO  

Os tipos de urxencias que se consideran posibles nos comedores escolares son: 

 Incendio  

 Intrusión e outros actos delituosos 

 Ameaza de bomba ou de sabotaxe  

 Accidente ou enfermidade con consecuencias graves  

 Explosión  

 

1.2.- URXENCIAS SEGUNDO GRAVIDADE 

 Segundo a gravidade e cantidade dos danos ou perdas (xa xeradas ou en potencia) o 

accidente pode pasar a ser desde un simple percance, a un sinistro ou a unha 

calamidade.  

As situacións de Urxencia clasifícanse en:  

* Fallo Técnico.  

* Conato de Urxencia.  

* Urxencia Parcial.  

* Urxencia Xeral.  

 

1.2.1.- FALLO TÉCNICO  

Situación de alerta producida, por algún detector, máquina, equipo ou calquera elemento 

que posúa un dispositivo de chequeo e que funcione de forma anómala ou non funcione, 

dando orixe xa que logo ao sinal de perigo, sendo soamente un fallo do mesmo que se 

evita reparándoo ou cambiándoo. 
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 1.2.2.- CONATO DE URXENCIA  

É aquela situación anormal na que comeza a desenvolverse o risco, a cal é controlada e 

dominada de forma sinxela e rápida (lume de pequena magnitude), cos medios de 

protección dispoñibles na planta.  

 

1.2.3.- URXENCIA PARCIAL  

Pódese chegar a esta situación:  

* Por un accidente que se desencadee con rapidez, afectando a varios sectores ou zonas.  

* Por unha mala evolución e o descontrol creado nun Conato de Urxencia. Implica unha 

extensión de lume maior que -para o seu control- necesita da actuación dos equipos e 

medios de protección, podendo requirir a evacuación de todo o Centro, e sempre, a 

evacuación da planta afectada.  

 

1.2.4.- URXENCIA XERAL  

Pódese chegar a esta situación: 

 * Por un accidente desencadeado con tal violencia e magnitude, que afecte con rapidez 

a diversas partes do edificio. 

 * Polo coñecemento a destempo dos niveis anteriores (Conato e Urxencia Parcial), que 

evolucionaron sen ningún tipo de intervención.  

* Mala evolución dunha Urxencia Parcial, pese á súa intervención. Esta situación non 

pode ser controlada cos equipos e medios de protección dispoñibles no Centro e require 

a actuación dos Servizos Públicos de Extinción (SPE), comportando a evacuación total. 

 

 1.3.- URXENCIAS SEGUNDO DISPOÑIBILIDADE DE MEDIOS 

 A Urxencia segundo a dispoñibilidade dos medios poderá desenvolverse dentro dos 

períodos seguintes:  

- Periodo - Normal.- En condicións normais de funcionamento.  
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6.2. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN ANTE URXENCIAS  

Para unha maior eficacia no desenvolvemento e posterior posta en practica do PLAN 

DE URXENCIA, os conxuntos de disposicións e consignas agruparanse en Esquemas 

Operacionais (Plans parciais) recollendo as directrices a seguir en cada actuación.  

 

Estes ESQUEMAS OPERACIONAIS ou PLANS, son os seguintes:  

A. Plan de Alerta. (Coñecemento urxencia, equipo verificador)  

B. Plan de Alarma. (Verificación, aviso intervención, evacuación) 

C. Plan de Extinción Medios Propios. (Intervención, control)  

D. Plan de Evacuación. (Evacuación xeral e sanitaria)  

E. Plan de Apoio. (Recepción, información equipos externos)  

F. Plan de Recuperación do Servizo. (Recuperacións instalacións, servizos e 

documentos)  

 

A. PLAN DE ALERTA.  

A detección e COMUNICACIÓN RAPIDA dun incendio ou calquera tipo de accidente, 

que potencialmente poida orixinar unha urxencia en calquera dos seus niveis, é o 

procedemento máis adecuado para evitar ou reducir ao mínimo as consecuencias do 

mesmo. Podendo afirmarse que un CONATO de URXENCIA pode converterse nunha  

URXENCIA PARCIAL, e esta en unha URXENCIA XERAL si a detección ou 

comunicación non é rápida. 

 

 As zonas con DETECCIÓN AUTOMATICA de incendios, adecuada a mesma ao risco 

protexido e cun correcto mantemento son condicións indispensables para a súa 

efectividade. A DETECCIÓN doutros fenómenos ou de incendios no resto das zonas é 

basicamente HUMANA e conseguida pola observación dos efectos que producen 

(fume, chasquidos, outros ruídos) ou por observación das alarmas (si as houbese). 

Calquera que sexa o medio polo que se detecte o incidente é preciso facelo saber, coa 

máxima urxencia, a quen deba actuar. Non inclúe o Plan de Alerta outra secuencia de 



 

 Carretera de Ourense nº4 A, A Mezquita (A merca) 

Tf. 988 206 306 Email: pumbarinosl@pumbarinosl.com 

 

PUMBARIÑO S.L. 
Grupo Galicia Vella 

actuacións, pois calquera que sexa a función da persoa que detecte o incidente, 

SEMPRE debe actuar do mesmo xeito: COMUNICAR A EXISTENCIA DO 

INCIDENTE AO DEPARTAMENTO OU SERVIZO EN QUE SE PRODUCIU.  

A comunicación debe facerse polo medio máis rápido e ao mesmo tempo fiable, do que 

se dispoña: teléfono, intercomunicador, radioteléfono, comunicación directa, 

buscapersoas.  

 

B. PLAN DE ALARMA 

 Coñecida polo/a Coordinador/a e o Equipo de Alerta a situación anómala existente, é 

preciso facer saber a quen deben actuar en consecuencia, que se inicia unha Urxencia 

(Conato, Parcial ou Xeral) para que se poidan actuar con urxencia.  

 

No desenvolvemento xeral da Urxencia estes instantes son críticos, pois establecida a 

detección do incendio e coñecida polo Xefe/a da Urxencia, debe valorarse rapidamente 

e con ecuanimidade ao Nivel de Urxencia presente en realidade. 

 

 Un fallo na valoración de devandito nivel pode producir perturbacións e molestias si a 

valoración é pesimista, ou gravísimos danos e perdidas si foi optimista, e actuouse en 

consecuencia.  

 

É por iso que as persoas autorizadas, Xefes/as de Intervención, Equipo de Apoio e 

Xefe/a de Urxencia, para tomar a decisión de definir o Nivel de Risco da Urxencia, 

deben contrastar moi rapidamente a información dispoñible para coñecer a realidade e 

establecer o seu criterio valorativo con presteza. 

 

 O Nivel de Urxencia pode agravarse por dous motivos fundamentais, que orientarán a 

quen debe tomar a decisión de definilo: 

 - A posibilidade de danos a persoas, sexan directos ou derivados. 

- O valor dos bens implicados non risco (desde o punto de vista económico, operativo, 

social, etc.).  
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Con estes criterios asumidos, axudará a definir o Nivel de Urxencia recordando que, en 

xeral:  

- Un CONATO DE URXENCIA pode distinguirse pola pouca extensión que ocupa o 

incendio e a pouca intensidade de calor; e porque pode solucionarse de inmediato polo 

persoal da zona ou do Equipo E.P.I. cos medios dispoñibles no lugar da urxencia.  

- Unha URXENCIA PARCIAL implica extensións de lume maiores, pero sobre todo, a 

posibilidade de propagación a combustibles próximos ao foco do incendio ou a 

previsión de danos en bens próximos de alto valor (funcional, económico). Cando esta 

situación preséntese debe declararse unha Urxencia Parcial. 

 - Unha URXENCIA XERAL supón que o foco comunicou a súa calor aos materiais 

circundantes, combustibles ou non, co que se produciu xa unha propagación do incendio 

e unha destrución apreciable, o que dá lugar a un incremento da calor liberada, 

densidade de fume, extensión incontrolada do lume,... A situación preséntase como 

dificilmente dominable cos medios propios.  

 

C. PLAN DE EVACUACIÓN  

O medio máis eficaz de protección das persoas é a súa EVACUACIÓN da contorna 

afectada pola Urxencia. 

 A Evacuación concreta das persoas, cando ocupan Edificios, implica que as Vías de 

Evacuación sexan suficientes, en número e en dimensións (NON PRESENTEN 

OBSTACULOS NO seu PERCORRIDO), que sexan seguras para o tránsito, pola súa 

xeometría, a súa ventilación, a súa iluminación, e que a Evacuación se desenvolva con 

ORDE E RAPIDEZ. Precisamos determinar as condicións para obter unha Evacuación 

Fluída e Organizada. Cando a Evacuación conclúa é moi importante que todas as 

persoas evacuadas se concentren nos PUNTOS de CONCENTRACIÓN en cada un dos 

cales se verificará, rapidamente, que se  evacuou a Planta, Departamento ou Edificio 

Afectado pola Urxencia, as condicións en que se atopa e recollerase a información de 

que dispoñan achega de quen poida quedar atrapado ou se atope en situación 

comprometida, ferido, intoxicado, etc.  
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D. PLAN DE EXTINCIÓN  

Si fracasou a Prevención e, malia todas as medidas adoptadas, xerouse un incendio ou 

outra situación de Urxencia derivada doutras incidencias, unha vez que se produciu a 

súa Detección, se deu a Alarma e realizouse ou se este realizando a Evacuación das 

persoas, que non teñan función especifica na escena do accidente, ao non poder dominar 

o lume ou Urxencia é preciso intentar extinguir o incendio ou Urxencia con todos os 

medios dispoñibles. 

 É moi importante que a fase de EXTINCIÓN se inicie axiña que como sexa  

posible logo de xerarse o incendio, polo que o seu desenvolvemento iniciarase  

ao recibir a ALARMA, ata antes de iniciarse a Evacuación. 

 A capacidade extintora dos medios propios de extinción debe aproveitarse ao máximo 

desde ao primeiro momento. Con iso, si non é posible extinguir o incendio na súa 

totalidade, poderá manterse dentro duns limites que facilitarán o labor de extinción 

cando se acumulen novos medios procedentes do exterior.  

O éxito da extinción esta na intervención pronta, decidida, cando o incendio está nunha 

fase incipiente e atácalla co axente extintor e o medio adecuado. Por iso, é 

imprescindible que o Persoal que deba manexar estes medios estea familiarizado co seu 

emprego e coñeza as súas posibilidades e teña recibido a información e formación 

necesarias. 

 Dun xeito especial debe saber as prohibicións, e aínda limitacións, de uso  

dos axentes extintores fronte ás distintas clases de lumes.  

Extinción con medios manuais. 

 No Interior, material utilizado:  

- Extintores.  

- Bocas de Incendio Equipados (BIE).  

Estes medios serán utilizados polo persoal dos EPI, para os que serían instruídos. 

 Desde o Exterior, material utilizado: 

 - Extintores. 

 - Hidrantes (proporcionar Mangueiras). 
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 Poderán ser utilizados por calquera membro dos EPI, para os que serían instruídos.  

 

E. PLAN DE APOIO.  

Durante o transcurso das distintas fases, cuxas secuencias de desenvolvemento 

operativo como se establecen neste Documento (Alerta, Alarma, Extinción Evacuación) 

transcorrería un tempo que, en xeral, será suficiente para que os medios de extinción de 

Servizos Públicos (Contraincendios, Sanitarios) poidan chegar ao recinto do comedor.  

Os Servizos de Extinción citados, aportarán medios de Extinción e Persoal para que,con 

devandito apoio, o incendio ou Urxencia poida ser dominado. Con todo á chegada dos 

Servizos Externos de Colaboración, é posible perder un tempo moi útil (que podería 

empregarse en combater o incendio ou Urxencia) pero que ha de consumirse en 

conseguir que os Mandos de Bombeiro, que acaban de chegar, tomen conciencia da 

situación, coñezan o estado de desenvolvemento do incendio, aprecien a súa extensión e 

perigosidade, avalíen a temperatura a que se atopan certos elementos estruturais, etc. 

Esta toma de contacto e avaliación da situación pode ocupar moito tempo si non se ten 

previsto un PLAN DE APOIO.  

É preciso por outra banda, informar aos Servizos Públicos, dos que se consideran as 

necesidades prioritarias: Rescate ou salvamento de persoas (definindo a súa situación), 

áreas de valor ou risco especifico, detalles sobre combustible ou equipos, etc. O Plan de 

Apoio debe incluír un conxunto de actuacións que permitan: 

 - Informar aos mandos dos Servizos Externos de Colaboración de cantos datos lle 

permitan avaliar a situación en que se desenvolve a Urxencia, coñecer a escena do 

incendio e os medios interiores que se dispoñen no Edificio.  

- Informar aos mandos dos Servizos Públicos das necesidades que se consideran 

prioritarias:  

- Salvamento ou rescate de persoas. 

 - Concentracións de carga de lume. 

 - Acumulación de valores en perigo. 

 F. PLAN DE RECUPERACIÓN DO SERVIZO 
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 Os danos producidos polo incendio e outro tipo de accidente en persoas e bens poden 

ter unha gran importancia por si mesmos, pero poden xerarse outros danos e perdidas, 

ás veces tan importantes ou máis que aqueles, e que se derivan de xeito indirecto do 

accidente ou son consecuencia del. Estes danos indirectos e consecuencias revisten moi 

diversas orixes. O primeiro destes danos é a anulación ou redución das actividades, 

segundo a envergadura final do sinistro. Noutro sentido, é preciso valorar tamén o 

efecto do sinistro sobre a opinión pública e a súa repercusión. Todo iso, fai que sexa 

preciso establecer un Plan para restaurar, canto antes sexa posible, a normalidade.  

Este PLAN DE RECUPERACIÓN DO SERVIZO debe estar redactado con 

anterioridade polos Órganos correspondentes do comedor escolar e comprenderá, en 

xeral, tres grupos de Actuacións:  

- Salvamento e recuperación de certos documentos.  

- Retorna á actividade normal. 

 -Recuperación da confianza en canto a condicións de Seguridade.  

 

3.- IDENTIFICACIÓN E FUNCIÓNS DAS PERSOAS E EQUIPOS QUE 

LEVARÁN A CABO OS PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN EN 

URXENCIAS  

 

A súa misión primordial en situación normal é a preventiva, tomando todas as  

precaucións para impedir que conflúan os condicionantes que poidan orixinar un 

accidente.  

No período Normal compaxinaranse as quendas do persoal para que se manteña a 

estruturación de Equipos. De acordo coa organización dos medios humanos, as 

dispoñibilidades persoais encadradas en Equipos de Urxencia, son: 

 J.E. Xefe/a de Urxencia. 

 Constituído polo/a Coordinador/a do Comedor. En calquera período ou tipo de 

xornada.  

E.I.A.E Equipo Primeira Intervención. Constituído polo resto do persoal  

E.P.A. Equipo Primeiros Auxilios. Todo o persoal posúe formación en primeiros 
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auxilios.  

UNHA VEZ ENTRE EN FUNCIONAMENTO O COMEDOR REVISARANSE  

OS EQUIPOS ADAPTANDOOS Á REALIDADE DO MOMENTO 

 As funcións de cada un dos equipos antes indicados son as seguintes: Xefe/a de 

Urxencia.  

Actuase con plena autoridade e responsabilidade tendo como función principal dirixir e 

decidir as actuacións previstas e imprevistas que se poidan desenvolver durante a 

situación de urxencia e manter todos os Medios e Equipos que entran no Plan en orde de 

utilización.  

 

4. IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DA POSTA EN MARCHA DO 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE URXENCIAS. 

 

 O/A COORDINADOR/A de cada un dos comedores será o Director do Plan de 

Actuación en Urxencias. Esta persoa será a responsable de activar devandito plan de 

acordo co establecido no mesmo, declarando a correspondente situación de urxencia, 

notificando ás autoridades competentes de Protección Civil, informando ao persoal e 

adoptando as accións inmediatas para reducir as consecuencias do accidente ou suceso 

en cada un dos COMEDORES.  

SIMULACROS. 

A precisión e fiabilidade do Plan de emerxencias so se avaliará, a parte dunha 

emerxencia real, mediante a realización de simulacros periódicos, que ademais de servir 

de entrenamento ós membros dos distintos equipos encargados de facer fronte a unha 

emerxencia, serven para a adaptación das demais persoas a este tipo de exercicios e o 

perfeccionamento constante das consignas de seguridade contidas no plan de Actuación 

ante Emerxencias. 

É recomendable a realización de simulacros, xa que dalgún xeito hai que ensaiar o Plan 

de Actuación en Urxencias. Para iso, recoméndamos realizar, polo menos unha vez ó 

ano, un simulacro xeral de evacuación onde estean implicadas todas as persoas 

presentes no centro.  
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Organización e desenvolvemento dos simulacros 

Para desenvolvemento do simulacro persoal de Servizo do Prevención Propio e en 

colaboración con persoal do Servizo de Prevención alleo farán labores de dirección  

e arbitraxe do simulacro. 

A misión da dirección do simulacro será plantexar o exercicio, vixiar a súa  

execución, dirixir o seu desenvolvemento, presidir o xuízo crítico e resumir as  

conclusións que se desprendan do mesmo. 

Os árbitros terán como misión principal a de seguir o desenvolvemento do simulacro, 

tomando nota de cantas deficiencias ou acertos se observen, subliñándoos no xuízo 

crítico posterior e interpelando aos executantes achega dos motivos das súas sucesivas 

decisións. A periodicidade dos exercicios establecerase tendo en conta que deben 

obterse experiencias en toda clase de situacións relativas a horario, ocupación e 

presenza de persoal. A organización e desenvolvemento dun simulacro, comprenderá as 

fases seguintes: 

 Preparación.  

 Execución.  

 Xuízo crítico. 

a) Fase de preparación  

Determinarase o día e a hora, designaranse os árbitros e o persoal dos equipos de 

urxencia que deben intervir no exercicio. Levarase a cabo unha reunión das persoas dos 

membros dos equipos de urxencia para reciclar os coñecementos .Si o director do Plan 

de Urxencia o cre conveniente informarase das condicións e hora de comezo do 

simulacro ou pola contra farase de xeito imprevisto.  

b) Fase de execución  
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A execución comporta a aplicación práctica de todos as ensinanzas recibidos e 

comprende as partes seguintes: 

 A alerta do persoal do Equipo de Urxencia.  

 Decretar a situación de Urxencia Parcial  

 Decretar a situación de Urxencia Xeral 

 Unha vez evacuado todo o centro darase por concluído o simulacro e a volta á 

normalidade.  

a) Fase de xuízo crítico 

 Celebrarase unha reunión inmediatamente despois de acabado o exercicio, con 

asistencia dos membros do Equipo de Urxencia e do persoal de Servizo  

de Prevención Propio e Alleo.  

No curso da reunión analizaranse detidamente todos os seus detalles e en especial os 

aspectos seguintes:  

 Tempo empregado no simulacro. 

 Factores negativos que haxan dilatado o simulacro respecto da  

duración estimada. 

  Recoñecementos practicados en locais para asegurarse da ausencia  

total de persoas. 

  Comportamento do persoal en xeral e do persoal do Equipo de Urxencia. 

Emitirase o informe/acta correspondente co fin de realizar os cambios pertinentes 

para a mellora do Plan.  


