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Sempre están aí, sempre es-
tán abertas, sempre teñen 

lista unha macela quentiña para 
a dolor de barriga, sempre se 
atopa nelas un ombreiro para la-
mentarse dun suspenso... Son 
as cafeterías dos centros educa-
tivos, uns espazos que deben ir 
moito máis alá da súa propia e 
elemental función como lugares 
nos que se poden saciar a fame 
e a sede. E isto, naturalmen-
te, porque non estamos falan-
do de locais hostaleiros ao uso, 
senón dun servizo que, de xeito 
inescusable, debe desempeñar 
tamén unha función educativa.

As cafeterías son un espazo fun-
damental para a convivencia 

nos centros, isto é, tan impor-
tante ou máis que o servizo pu-
ramente hostaleiro que prestan. 
Case como unha aula de con-
vivencia, de convalecencia, de 
tempo morto... Por un lado, son 
un lugar onde se establece ou-
tro tipo de convivencia diferen-
te á da aula, igual que os patios, 
que unha aula de educación físi-
ca, que un taller; lugar no que, 
ademais, conviven como iguais 
o profesorado e o alumnado. 
Actúan como elementos dina-
mizadores da vida dos propios 
centros na medida en que cola-
boran e se implican nas súas ac-
tividades. E non sería desatina-
do dicir que nas cafeterías dos 
centros educativos teñen sido 
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concibidos moitos dos proxec-
tos que despois se van desen-
volver neles.

O servizo da cafetería debería 
avaliarse no propio centro igual 
que sucede, por exemplo, co da 
biblioteca. Cando se trata de 
render contas sobre os proxec-
tos desenvolvidos polas biblio-
tecas dos centros, hai que cu-
brir un cuestionario exhaustivo 
no que se controlan todos os as-
pectos do seu funcionamento. 
Pídese, ademais, que se realicen 
enquisas aos distintos sectores 
da comunidade educativa para 
avaliar o servizo que se ofrece. 
Os usuarios teñen que poder 
dicir algo. De xeito paradoxal, 
nada disto sucede coas cafete-
rías, o cal de por si xa deixa en-
trever a concepción, como sim-
ple servizo hostaleiro, que a 
administración ten delas.

Veñen todas estas reflexións ao 
caso das drásticas modificacións 
no sistema de xestión das cafe-
terías dos centros que se están 
producindo desde hai algúns 
cursos académicos. Nun prin-
cipio, existía un concurso aber-
to xestionado polo propio cen-
tro ao que podía acudir quen o 
quixer. Mesmo os criterios de 
selección, a partir dun prego de 
condicións elemental, eran de-
finidos desde o mesmo centro. 
Isto provocaba que se puidese 
primar que as empresas partici-
pantes fosen da comarca, que 
utilizasen produtos da zona... 
que ofrecesen un trato familiar, 

sobre todo co alumnado. A con-
cesión, por outra parte, era por 
varios cursos académicos, o cal 
permitía asentar proxectos -em-
presariais e educativos- a me-
dio prazo. Neste sentido, por 
exemplo, non se deben despre-
zar os necesarios investimentos 
en equipamento, que só acaban 
por ser rendibles pasado o tem-
po.

Este modo de selección foi mo-
dificado hai apenas uns cursos, 
cando a administración deci-
diu que as concesións pasaban 
a ser anuais -curso a curso, para 
entendernos-, con repercusións 
nefastas, se se ten en conta 
todo o referido, para a presta-
ción dos servizos que se lle de-
ben esixir a unha cafetería esco-
lar, entre eles a súa implicación 
educativa. A inseguridade per-
manente erixiuse en dona e se-
ñora da súa xestión. Con todo, 
seguiron sendo os propios cen-
tros os que xestionaban os con-
cursos.

No curso académico 2018-19 
aparece a volta de torca defi-
nitiva, que moito tememos que 
bote por terra calquera proxecto 
serio e ambicioso de xestión da 
cafetería de calquera centro. A 
partir deste momento a xestión 
dos concursos pasa a ser cen-
tralizado, cunha convocatoria, 
unha normativa e un papelorio 
digno das grandes obras públi-
cas. En efecto, a partir de agora 
é a propia Consellería quen xes-
tiona as concesións, cuns crite-

rios en absoluto determinados 
pola contorna dos centros, de 
tal maneira que, por exemplo, 
as grandes empresas hostalei-
ras quedarán co camiño aberto 
para campar polos centros edu-
cativos galegos. 

Aínda que poida parecer un ele-
mento extemporáneo nesta pe-
quena reflexión sobre as cafete-
rías escolares, cómpre chamar a 
atención sobre a enorme can-
tidade de documentación que 
debe ser entregada para parti-
cipar no concurso, agora así re-
gulamentado. O prego de con-
dicións ocupa, por exemplo, un 
total de 92 páxinas, con outras 
10 a maiores de requirimentos 
técnicos. Algo pensado, insisti-
mos, para as grandes empresas, 
pero non para pequenos autó-
nomos locais que non teñen 
persoal destinado á función de 
xestión. Algo tamén moi propio 
desa Unión Europea -dicímolo 
precisamente porque a descul-
pa da Consellería son as esixen-
cias de Europa- das grandes 
convocatorias de axudas ás que 
ninguén do común pode ter ac-
ceso pola xestión administrativa 
que esixen.

Todos os espazos que pertencen 
a un recinto escolar deberían es-
tar supervisados e controlados 
pola comunidade educativa a 
través, en primeiro lugar, do seu 
Consello Escolar. Estamos falan-
do de lugares nos que se traba-
lla con menores de idade na súa 
grande maioría. Non funcionan 
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como unha empresa ou organi-
zacións deste tipo. Trátase de 
educar en todo momento. Isto é 
o importante e a cafetería non é 
unha excepción. O feito de que 
pase a ter unha xestión externa 
non beneficia en nada á comu-
nidade educativa. Soamente, a 
medio prazo, ás empresas de 
hostalería coas que non pode 
competir un pequeno empresa-
rio autónomo.

Cómpre advertir tamén sobre 
a posibilidade de tres implica-
cións especialmente negativas 
deste cambio. Unha, o empeo-
ramento da situación laboral 
das persoas empregadas nas 
cafeterías escolares se é que pa-
san a ser persoal subcontratado. 
Dúas, unha menor calidade dos 
produtos ofrecidos, dado que 
as grandes empresas primarán 
a obtención de beneficios. Tres, 
o descoñecemento dos novos 
responsables das cafeterías, en 
moitos casos, da problemática 
dos centros, pois case sempre 
ata agora, as persoas que des-
empeñaban esta función esta-
ban implicadas na vida da co-

marca e coñecían o alumnado e 
as súas familias.

Se se bota un ollo ás 92 páxinas 
do prego de condicións divulga-
do pola Consellería, en ningun-
ha delas se recollen aspectos 
tan elementais e de sentido co-
mún como os que levamos tra-
tado ata aquí. Son só cinco os 
criterios de selección, ningún 
deles en relación directa coa 
función educativa que, insisti-
mos, debe desempeñar a cafe-
tería dun centro. A saber: 1) un 
canon; 2) a lista de prezos; 3) a 
dispoñibilidade de produtos sen 
glute; 4) a utilización de produ-
tos lácteos galegos; 5) a expe-
riencia en posto semellante. 
Unha idea ben pobre do servizo.

En definitiva, na concepción 
dun servizo importante na vida 
dos centros como son as cafe-
terías deben ser valorados os 
beneficios dunha xestión próxi-
ma aos propios centros e ás co-
munidades educativas, os ele-
mentos cos que contribúen ao 
día a día escolar, como dinami-
zan a vida dos centros, a impor-
tancia da conexión co centro e 

a comunidade. E deben ser va-
loradas tamén as repercusións 
dun cambio de funcionamento 
como o que se está poñendo en 
marcha, os perigos dunha direc-
ción externa e centralizada. Se, 
por acaso, parecese que a xes-
tión localista das cafeterías pui-
der dar xogo a clientelismos e 
manipulacións, a xestión exter-
na non será garante da elimina-
ción destas prácticas, toda hora 
que a información se escapa-
rá aos propios centros e aos pe-
quenos empresarios locais. Os 
consellos escolares, como máxi-
mos órganos de xestión dos 
centros, deben ser revitalizados 
e feitos partícipes das decisións 
que teñen que ver coa xestión, 
en calquera dos seus aspectos.


