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        Vigo, 13 de maio de 2015 
 
 A atención dos pais e nais: 
 
Con este comunicado queremos difundir tanto as melloras decididas polo Centro no 
servizo do comedor, como o proceso de xestión levado a cabo.  
Aínda que posteriormente se explique de forma máis detallada, si nos gustaría 
destacar os seguintes aspectos: 

- Como antecedentes comentar que o ANPA, leva varios anos facendo 
seguimento da situación do comedor do colexio, identificando e trasladando 
queixas e propostas para un mellor servizo . O mesmo tempo a participación 
dun centenar de pais e nais  a través da firma dun escrito onde se manifestaba 
a súa pouca satisfacción co servizo do comedor, xunto coa abordaxe deste 
tema no consello escolar foron decisivos para o inicio das xestións que 
desembocaron nas melloras que a continuación describiremos.   

- Para a xestión das melloras do servizo de comedor, e como forma de garantir a 
defensa dos intereses das nais e pais creouse unha comisión formada por 
representantes dos pais no consello escolar, representantes da directiva do 
ANPA e nais e pais, que asinaron a carta onde se manifestaba a pouca 
satisfacción co servizo. 

- Destacar tamén, que as propostas de mellora, xurdiron dun proceso de 
diálogo, reflexión crítica e elaboración de propostas das tres partes: 
Colexio, Serunión (provedor do servizo de comedor) e representación dos pais.  

- A valoración final que facemos os que participamos como representación dos 
pais e nais é que recoñecemos o esforzo realizado tanto pola dirección 
do colexio como polo provedor (SERUNIÓN), estamos convencidos que as 
melloras establecidas fan que o servizo de comedor incremente o seu nivel de 
calidade respecto a situación anterior. O mesmo tempo que afirmamos o 
anterior, tamén creemos que seguen a existir espazos de mellora e 
evolución deste novo sistema de comedor,  e que serían totalmente 
convinte abordalos unha vez estén implementadas as accións previstas para 
este curso.  

Para finalizar agradecer a todos as nais e pais que dunha forma directa ou máis 

indirecta participaron e se involucraron para poder mellorar este servizo.  

 

Celso Gándara Carnero Oliver Belinda Marta Mariño Regueiro 
Presidente do ANPA Representante dos 

pais e nais no 
Consello Escolar 

Representante dos 
pais e nais no 

Consello Escolar 

Representante do ANPA  
no Consello Escolar 
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MELLORAS NO SERVIZO DE COMEDOR 
 
POSTAS EN MARCHA OU EN PROCESO (deben executarse antes do fin de 
curso): 
 
RESPECTO A  XESTIÓN HUMANA DO SERVIZO: 
- Presenza dunha coordinadora dos monitores, dependente de Serunion, que 
coordina o grupo de profesionais, resolve, se procede, as incidencias cotiás e informa 
sobre a marcha do comedor a representante do centro neste servizo. 
 
RESPETO O SISTEMA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS: 
- Instalación e posta en marcha dun procedimiento de “línea fría”, que garantiza 
maior calidade de pratos e maior seguridade alimentaria. 
 
RESPETO A COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS: 
- Matización maior da denominación dos pratos do menú, coa especificación 
dos ingredientes. 
- Inclusión no menú da valoración nutricional dos pratos servidos. 
 
RESPETO A TRASPARENCIA DO SERVIZO: 
- Organización dunha xornada de visita a Cocina Central de SERUNION para os 
pais. 
- Asistencia o comedor de pais durante o servizo, previa inscrición. 
 
RESPETO A DIMENSIÓN EDUCATIVA: 
- Elaboración dun programa de comedor, que inclúa: normas e hábitos do 
comedor, pactados entre o centro e a empresa, que se comunicarán os usuarios e as 
súas familias, quenes se comprometerán o seu cumprimento no  momento en que se 
recorre o servizo;  
- Pautas de colaboración familia/comedor, con orientacións para unha 
armonización entre os hábitos alimentarios propugnados dende o comedor e os 
fomentados na casa; procedimento de atención as demandas de información 
por parte das familias. 
 
 
Nota: anteriormente existía un sistema de liña quente. De forma sinxela consistía en 
que a comida se preparaba na Cociña de SERUIÓN (No polígono do Caramuxo) e xa 
transportaba o Colexio, onde cunha “mesa quente” se trataba de manter a 
temperatura da comida. O novo sistema “liña fría” consiste en que se transporta a 
comida fría e cunhas neveiras e  fornos e que se habilitaron no espazo do comedor do 
colexio, mantén e se quenta. Desta forma se garantiza que a temperatura da comida 
sexa a adecuada.  
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XESTIÓNS REALIZADAS DENDE O CONSELLO ESCOLAR, OS PAIS E 
NAIS DO COLEXIO E O ANPA CO COLEXIO 

Xaneiro 2015 

• A Xunta de Castela e León impón de forma solidaria á UTE Serunión-Grupo Lince 
Asprona unha sanción polos incidentes alimentarios que sucederon o 9 de 
outubro de 2014 en seis comedores escolares das provincias de León e Segovia. 
Apareceron larvas de gorgoxo na sopa. 

• A Consellería de Educación abre un expediente informativo á empresa Serunión 
que presta servizo de catering en 23 comedores escolares de Galicia. 

• Recóllense no Colexio 110 sinaturas que solicitan accións para a mellora do 
servizo do comedor. 

• A Anpa reúnese e define a súa postura para presentar no Consello de 
Dirección do Colexio, en relación ao comedor. No caso de que a empresa de 
Catering non ofreza posibilidades de mellora do servizo convincentes, a Anpa 
ofrécese a recoller información de servizos de comedor alternativos, para presentar 
ao Equipo de Dirección do Colexio. 

• Trala reunión do Consello Escolar do día 27 de xaneiro, a Dirección do Colexio 
informounos da apertura dun procedimento destinado a mellorar este 
servizo. 

Febreiro 2015 

• A Dirección do Colexio traslada a Serunión o descontento existente co servizo 
prestado e solicita melloras. Paralelamente pide presupostos a outras empresas. 

• A Anpa pon en marcha a recollida de información sobre empresas de catering 
alternativas e outras opcións de servizo. 

• Ante esta situación, representantes de Serunión solicitan unha reunión coa 
directiva da Anpa para recoller de primeira man as queixas sobre o servizo e 
para informar da súa postura. 

• Esta reunión celébrase o 26 de Febreiro. A Directiva da ANPA convida a participar 
aos pais membros do Consello Escolar e a dous pais asinantes da solicitude de 
mellora. Por parte de Serunión acoden o representante da empresa en Galicia e a 
responsable da empresa no noso Colexio. Os pais presentamos a nosa 
percepción do servizo en canto a calidade e temperatura da comida, 
coordinación do servizo, atención aos rapaces, información suministrada aos pais, e 
solicitamos información acerca da calidade dos alimentos e a súa conservación, dos 
procedementos de elaboración e transporte, equipamentos empregados, protocolos 
de actuación, ...  



 

 

 

 

r/ Venezuela, 7 • 36203 - Vigo • Tel.: 986 433 855 • Fax: 986 435 464 

• Ao final da reunión os representantes da empresa comprométense a facer 
unha revisión integral do servizo prestado e de presentar as alternativas 
de mellora. 

Marzo 2015 

• A primeiros de marzo o representante de Serunión comunica á Directiva da 
Anpa que xa ten propostas de mellora e que comeza a traballar co 
Colexio na súa concreción. 

Abril 2015 

• Entrada en funcionamento das melloras. 
• O luns 13 de Abril o Director do Colexio convoca á Xunta Directiva da Anpa a 

unha reunión para informar dos cambios. A Anpa, novamente convida a 
participar aos pais membros do Consello Escolar e a dous pais asinantes da 
solicitude de mellora. 
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