COMEDOR
CURSO 2015/16

O día 11 de setembro (curso 2015-2016) poremos en funcionamento o Comedor
Escolar, con excepción dos alumnos/as de 3 anos que comezarán a partir do 23 de setembro. O
servizo seguirá correndo a cargo da empresa Serunión, apostando, este ano pola “Liña Fría”.
Sistema baseado na elaboración tradicional dos alimentos, cun arrefriamento rápido para mellorar
a súa calidade organoléptica, e garantir a seguridade do consumidor.
Os pratos elabóranse e distribúense diariamente. Unha vez rematado o proceso de
cociñado, arrefríase rapidamente (abatido) e termosélase para o seu posterior transporte en
refrixeración sen romper a cadea de frío.
Unha vez no Centro, gardarase en temperaturas inferiores a 4 graos ata ser recuperados
nuns fornos especiais.

Normas a ter en conta:
A principios de cada mes, o menú estará exposto no taboleiro da Secretaría e tamén
poderá descargarse da nosa páxina web.
Os alumnos e as alumnas que de luns a venres queden no comedor deberán pagar 4,60€ ó
día e 4,30€, o segundo e sucesivos irmáns; así mesmo, pagarán a mesma cantidade os que
se queden algún día da semana de maneira fixa .
Os alumnos e as alumnas que queden esporadicamente pagarán 6€ e deberán anotarse na
Secretaría antes das 14:30h. do día anterior (requisito do novo proceso de “Liña fría”)
Os alumnos e as alumnas que desexen utilizar o servizo de comedor no curso 2015/16 de
maneira fixa deberán entregar este impreso na secretaría do Centro do 1-8 de setembro.
Calquera cambio (altas, baixas e modificacións) deberá facerse na última semana do mes
anterior ao cambio.
Os alumnado que utilice o servizo de comedor durante o mes de setembro deberá aboar
o recibo na Secretaría.
En calquera dos casos, alumnos e alumnas recolleranse entre as 15:30h. e as 16:00h., a
excepción dos que asistan a unha actividade extraescolar.

Recordarvos que para calquera dúbida estamos á vosa disposición.

