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INTRODUCIÓN
A intención deste traballo non 
foi outra que ofrecer informa-
ción sobre o tratamento que se 
lles outorga aos servizos com-
plementarios de comedor e 
transporte nalgunhas outras co-
munidades autónomas do Rei-
no de España distintas á nosa, 
concretamente as de Castela e 
León, País Vasco e Comunidade 
Valenciana. Para iso contamos 
coa desinteresada e amabilísima 
colaboración de tres persoas de 
máis que contrastada compe-
tencia na materia: Carmen Ro-
mero Ureña, inspectora de edu-
cación en Valladolid; Alfonso 
Fernández, inspector de educa-

ción no País Vasco e, por último, 
Santiago Estañán, director terri-
torial en Valencia da Conselle-
ría de Educación, Investigación, 
Cultura e Deporte da Genera-
litat Valenciana. Estas tres per-
soas aceptaron o convite que 
lles fixemos e deron resposta a 
unha breve batería de pregun-
tas sobre a prestación dos ser-
vizos complementarios de co-
medor e transporte escolar nas 
súas respectivas comunidades. 
Presentamos aquí esas respos-
tas vertidas para o noso idioma, 
aspirando a facilitar con elas un 
exercicio contrastivo coa nosa 
propia realidade.
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CASTELA E LEÓN
1. Cal é, a día de hoxe, a norma 
básica que rexe os servizos de 
transporte e comedor escolar 
na súa comunidade autónoma?
Para os centros concertados é o 
Decreto 7/2017, de 1 de xuño, 
polo que se regulan as activida-
des escolares complementarias, 
as actividades extraescolares 
e os servizos complementarios 
nos centros docentes concer-
tados na Comunidade de Cas-
tela e León, e mais a Orde 
EDU/687/2017, de 18 de agos-
to, pola que se concretan de-
terminados aspectos dos pro-
cedementos de comunicación e 
autorización das actividades es-
colares complementarias, activi-
dades extraescolares e servizos 
complementarios nos centros 
docentes concertados da Co-
munidade de Castela e León.

Para os centros públicos, no re-
ferido aos comedores escola-
res, está formada polo Decreto 
20/2008, de 13 de marzo, polo 
que se regula o servizo público 
de comedor escolar na Comuni-
dade de Castela e León, e pola 
Orde EDU/693/2008, de 29 de 
abril, pola que se desenvol-
ve o citado Decreto, modifica-
da logo, así mesmo, pola Orde 
EDU/748/2016, de 19 de agos-
to.

En relación co transporte esco-
lar, rexen a Orde EDU/926/2004, 
de 9 de xuño, pola que se regu-
la o servizo de transporte esco-
lar nos centros docentes públi-
cos dependentes da Consellería 
de Educación e mais a Orde 
EDU/747/2016, de 19 de agos-
to, pola que se modifica a ante-
rior.

2. Que avaliación se pode facer 
da súa evolución nos últimos 
tempos e que grao de satisfac-
ción ten o seu enfoque actual?
Segundo a enquisa de satisfac-
ción realizada pola Conselle-
ría parece que o grao de satis-
facción dos usuarios é favorable 
cara ao enfoque actual, basea-

do en: 1. Realización de controis 
sanitarios e auditorías que certi-
fiquen a calidade global do ser-
vizo; 2. Adaptacións nas minu-
tas para lograr unha transición 
ás indicacións marcadas pola 
estratexia NAOS; 3. Realización 
dunha campaña permanente de 
información; 4. Colaboración 
coas Universidades públicas de 
Castela e León; 5. Implicación 
dos distintos axentes no servi-
zo de comedor; 6. Mellora da 
xestión de queixas e suxestións 
de comedor escolar. Este enfo-
que plásmase na realización das 
seguintes actividades: 1) Con-
trois sanitarios, distintos dos ofi-
ciais, acordados entre Sanidade 
e Educación para avaliar o esta-
do dos comedores escolares; 2) 
Celebración de xornadas pro-
vinciais de comedor escolar di-
rixidas a toda persoa interesada 
na materia e nas que interveñen 
as Direccións Provinciais, Uni-
versidades Públicas de Castela 
e León e empresas concesiona-
rias; 3) Charlas informativas or-
ganizadas polas empresas nos 
centros escolares a petición de 
AMPA ou os propios centros es-
colares, así como organización 
de visitas a cociñas centrais; 4) 
Creación de comisións provin-
ciais de comedor escolar pola 
Orde EDU/286/2015, de 6 de 
abril; 5) Enquisas de satisfacción 
do servizo de comedor a realizar 
polas familias con carácter tri-
mestral, téndose realizado, ata 
hoxe, unha enquisa-piloto en 
xullo de 2015.

Ademais, a Consellería de Edu-
cación tirou do prelo volumes 
como Guía alimentaria para los 
comedores escolares de Castilla 
y León, que proporciona infor-
mación científica sobre alimen-
tación e nutrición, estimulando 
a práctica dunha alimentación 
saudable, e mais Menús saluda-
bles para los escolares de Cas-
tilla y León, que contén unha 
relación de minutas nutricional-
mente equilibradas que serven 
de orientación para dirixir a edu-
cación dos hábitos alimentarios 
da poboación escolar.

3. De que instancia depende a 
organización e provisión des-
tes dous servizos complemen-
tarios? Só do Departamento 
de Educación? Deste e doutros 
máis? Se a competencia é com-
partida, como se articula? Que 
tipo de persoal (mestres, per-
soal laboral, ambos...) está a 
cargo de manter estes servizos?
Por unha banda, a competencia 
é da Consellería de Educación, 
concretamente da Dirección 
General de Política Educativa 
Escolar, segundo podemos ver 
na Orde EDU/1002/2016, de 25 
de novembro, que sinala, no seu 
artigo 16, que ao Servicio de 
Gestión de Centros Docentes 
Públicos correspóndelle “b) La 
gestión de los servicios públicos 
de comedor escolar, residencia, 
transporte escolar, servicio de 
acompañantes y demás servi-
cios de apoyo al sistema educa-
tivo en el proceso general de es-
colarización. c) La gestión de los 
programas de conciliación de la 
vida familiar y laboral en el ám-
bito educativo”.

Por outra, correspóndelle a 
competencia ás Direccións Pro-
vinciais de Educación e, en con-
creto, á Área de Secretarías 
Técnicas Administrativas das 
mesmas, segundo o dispos-
to na Orde de 2 de novembro 
de 2000. Singularmente, nas 
provincias de León, Salaman-
ca e Valladolid existe ademais a 
Sección de Alumnos e Servizos 
Complementarios, á que corres-
ponde “organizar y gestionar las 
becas, ayudas al estudio y acti-
vidades relacionadas con los tí-
tulos y certificados académicos, 
gestionar incidencias relaciona-
das con el alumnado, gestio-
nar los servicios complemen-
tarios de los centros públicos y 
demás asuntos relacionados con 
los mismos”.

Os responsables no caso do co-
medor son:

O/A Director/a do centro, que 
ostenta a responsabilidade de 
dirixir e coordinar o servizo de 
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comedor escolar e que, sen 
prexuízo das relacións laborais 
existentes, no seu caso, entre 
empresas concesionarias e per-
soal das diversas categorías, ten 
recoñecida a xefatura de todo 
o persoal adscrito ao comedor. 
O/a Director/a, especificamen-
te, asigna a función de coidador 
aos docentes que o solicitasen 
de acordo cos criterios estable-
cidos no plan de funcionamento 
do comedor; autoriza os usua-
rios; revisa mensualmente a fac-
tura que presenta o concesio-
nario do servizo e expide ao 
Director Provincial o informe co-
rrespondente se observa inci-
dencias.

O/A Secretario/a do centro, a 
quen corresponde ordenar o 
réxime económico do comedor 
escolar, conforme ás instrucións 
do/a director/a, realizar a conta-
bilidade e render contas diante 
das autoridades corresponden-
tes.

O Consello Escolar, que aproba 
o plan anual de funcionamen-
to do servizo de comedor, que 
pasará a ser parte integrante 
da programación xeral anual do 
centro. Tamén propón as me-
didas que considere oportunas 
para mellorar a prestación glo-
bal do servizo e autoriza, se é o 
caso, a prestación extraordinaria 
do servizo de comedor escolar, 
para facilitar a conciliación da 
vida laboral e familiar, que com-
prende os meses de xuño e se-
tembro.

Ademais, existe persoal de co-
ciña e servizo con vinculación 
á Administración Autonómica e 
persoal que achega o concesio-
nario: Cociñeiro/a (encargado/a 
da preparación dos alimentos), 
Axudante de cociña, Responsa-
ble de comedor (figura de nova 
creación, nacida para descargar 
de traballo os equipos directi-
vos, controlando e supervisan-
do o correcto funcionamento do 
comedor), Coidadores e Persoal 
de atención ao alumnado.

Son tres as modalidades de 
prestación do servizo de trans-
porte escolar na nosa comuni-
dade: a) as rutas de transporte; 
b) os convenios de colaboración 
con entidades locais e entida-
des sen ánimo de lucro; c) os ve-
hículos de transporte público.

A primeira desas modalida-
des presta o servizo en vehícu-
los autorizados cunha capacida-
de superior a 7 prazas en rutas 
en cuxo itinerario existan cando 
menos 6 alumnos/as con derei-
to ao servizo, agás casos excep-
cionais. Corresponde á Direc-
ción General de Infraestructuras 
y Equipamiento, en coordina-
ción coa Dirección General de 
Planificación y Ordenación Edu-
cativa, definir esas rutas e iti-
nerarios, a partir das propostas 
que remitan os centros e coa su-
pervisión de Inspección. O tem-
po necesario para realizar a ex-
pedición en ningún caso poderá 
exceder de 60 minutos. Na de-
finición dos horarios dos centros 
debe entenderse como elemen-
to prioritario a planificación do 
transporte escolar da zona. No 
caso de que o transporte esco-
lar afecte a dous ou máis cen-
tros da mesma ou próxima loca-
lidade que compartan rutas ou 
vehículos de transporte esco-
lar, estableceranse horarios que 
permitan compatibilizar o mes-
mo servizo. As direccións dos 
centros obxecto do servizo de 
transporte escolar expiden men-
sualmente ao contratista certifi-
cación da correcta realización 
do servizo e, de ser o caso, co-
munican ao Director Provincial 
as incidencias rexistradas.

A terceira das modalidades in-
dicadas acolle, como “servizo 
complementario de transpor-
te escolar”, os desprazamentos 
en vehículos de servizo público 
con capacidade igual ou inferior 
a 7 prazas e para transporte dun 
máximo de 5 alumnos/as.

A norma indica que será obriga-
toria a presenza de, cando me-
nos, unha persoa maior de ida-
de distinta do/a condutor/a que 

realice as funcións de acompa-
ñante sempre que o transporte 
se realice en vehículos de máis 
de 7 prazas que transporten 
alumnado menor de doce anos. 
Esas persoas acompañantes de-
berán reunir as condicións esixi-
das pola normativa vixente e se-
rán acreditadas pola Consellería 
de Educación, sen que isto su-
poña relación laboral ningunha 
con esa Consellería. As persoas 
acompañantes realizarán o per-
corrido desde o inicio da ruta 
ata a súa finalización, ocuparán 
praza nas inmediacións da por-
ta de servizo ou traseira e debe-
rán coñecer os mecanismos de 
seguridade do vehículo. Entre 
as súas funcións estarán: a) axu-
dar á subida e baixada do alum-
nado, especialmente naqueles 
casos que presenten déficit de 
mobilidade; b) asegurar o cum-
primento das normas de uso e 
utilización do vehículo por par-
te do alumnado; c) velar polo 
alumnado en determinadas cir-
cunstancias imprevistas (avarías, 
detencións do vehículo etc.); d) 
colaborar coas direccións dos 
centros no control e toma de 
datos; e) recoller e acompañar o 
alumnado desde e ata o interior 
do recinto escolar; e, por último, 
f) comunicar á Dirección do cen-
tro calquera alteración levada a 
cabo no traxecto.

4. Cales son os requisitos dos 
estudantes e, no seu caso, do 
persoal docente para acceder a 
estes servizos?
A Consellería de Educación 
ofrece o servizo de comedor es-
colar de forma gratuíta a aque-
les alumnos/as que utilicen o 
transporte escolar. Poderá go-
zar tamén do servicio de come-
dor outro alumnado do centro 
aboando o prezo do cuberto. 
Para este alumnado articúlase 
un sistema de axudas en fun-
ción de certos criterios econó-
micos e familiares ou doutras 
circunstancias (acollemento, dis-
capacidade, vítimas de violen-
cia de xénero, vítimas de terro-
rismo ou situacións carenciais 
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específicas). As axudas de co-
medor escolar están regula-
das por Decreto 20/2008, de 
13 marzo, desenvolvido pola 
Orde EDU/693/2008 de 29 de 
abril. Recentemente, a Orde 
EDU/748/2016, de 19 de agos-
to, modificou os indicadores de 
referencia para a consideración 
das axudas por renda e esta-
bleceu outros supostos de axu-
da (discapacidade igual ou su-
perior ao 33%, alumnado vítima 
de terrorismo...), así como os re-
quisitos necesarios para o acce-
so ás axudas.

Canto ao transporte, son be-
neficiarios: a) o alumnado de 
Educación Infantil, Primaria, Se-
cundaria Obrigatoria e Educa-
ción Especial escolarizado nun 
centro público de titularidade 
da Comunidade Autónoma de 
Castela e León cuxo domicilio 
se encontre nun municipio di-
ferente do centro de escolariza-
ción que lle corresponda; b) o 
alumnado escolarizado nun cen-
tro de educación especial loca-
lizado na mesma localidade do 
domicilio familiar, cando as ne-
cesidades derivadas da súa dis-
capacidade dificulten o seu des-
prazamento ao centro.

Naqueles casos en que fose im-
posible a contratación do servi-
zo de transporte escolar, existen 
convocatorias anuais para a con-
cesión de axudas individuais de 
transporte escolar, que se soli-
citan a través dos Centros Edu-
cativos. Con autorización pre-
via da Dirección Provincial de 
Educación correspondente po-
den tamén acceder ao servizo 
de transporte escolar aqueles/
as alumnos/as que se encontren 
nalgún dos seguintes supostos: 
a) que fosen escolarizados obri-
gatoriamente nun centro distin-
to do que lles corresponda; b) 
que cursando estudos de Infan-
til, Primaria ou Secundaria Obri-
gatoria e estando escolarizados 
nun centro público de titulari-
dade da Comunidade Autóno-
ma, no mesmo municipio en 
que residen, teñan dificultades 

especiais para acceder ao cen-
tro docente; c) que estando ma-
triculados en niveis educativos 
post-obrigatorios en centros pú-
blicos non universitarios, poidan 
ocupar prazas vacantes nalgun-
ha das rutas contratadas para 
niveis obrigatorios. Neste su-
posto, co obxecto de evitar no 
posible rutas mixtas, os/a alum-
nos/as de Educación Infantil de-
berán ser transportados xunto 
aos de Educación Primaria e os 
de niveis post-obrigatorios xun-
to aos de Educación Secundaria 
Obrigatoria.

5. En que medida resulta “de-
mocrática” e “socialmente xus-
ta” a oferta deste servizo?
As valoracións son boas en re-
lación co seu nivel de xustiza e 
transparencia. Na enquisa do 
curso 2016/17, cunha participa-
ción do 22% do total, as familias 
dos máis de 33.000 alumnos/as 
que acoden a diario ao come-
dor escolar en Castela e León 
outorgáronlle ao servizo públi-
co de comedor escolar un 7’8 

de nota, unha décima máis que 
a nota obtida na enquisa do cur-
so anterior.

6. Cales son as incidencias ou 
problemas máis habituais na 
prestación destes servizos?
Non son significativas, son pou-
cas e estas débense polo xeral a 
incidentes puntuais.

PAÍS VASCO
1. Cal é, a día de hoxe, a norma 
básica que rexe os servizos de 
transporte e comedor escolar 
na súa comunidade autónoma?

Para o transporte escolar rexe 
o Decreto 69/2015, de 19 de 
maio, sobre o transporte esco-
lar do alumnado dos centros do-
centes públicos non universita-
rios da Comunidade Autónoma 
do País Vasco financiado polo 
departamento competente en 
materia educativa (BOPV, 22-05-
2015). Para os comedores esco-
lares, a Orde de 22 de marzo de 
2000, pola que se regulan os co-
medores escolares públicos.
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2. Que avaliación se pode facer 
da súa evolución nos últimos 
tempos e que grao de satisfac-
ción ten o seu enfoque actual?
Os servizos de comedor e de 
transporte escolar universali-
záronse para o alumnado do 
ensino obrigatorio (Primaria e 
Secundaria Obrigatoria) dos 
centros públicos cando entrou 
en funcionamento a ESO, como 
consecuencia da aplicación da 
LOXSE.

O criterio de uso do transpor-
te escolar realízase en función 
da distancia do domicilio do/a 
alumno/a ao centro educativo. 
A utilización do servizo é gra-
tuíta. No caso do comedor, to-
dos os alumnos e alumnas teñen 
dereito a utilizar o servizo, pero 
existe un sistema de becas en 
función da renda familiar. Cando 
se concede a beca, esta cobre 
a totalidade do servizo de co-
medor nos centros públicos. No 
caso dos centros concertados 
non se subvenciona o transpor-
te, pero o sistema de becas de 
comedor subvenciona unha par-
te da minuta, non a totalidade.

En xeral a valoración do servizo 
de comedor é boa, aínda que se 
deron queixas por parte de cer-
tos sectores de familias sobre 
a calidade das comidas que se 
proporcionan nos centros públi-
cos.

Se ben que o servizo de come-
dor se estableceu como obriga-
torio para a totalidade dos cen-
tros públicos, algúns centros 
docentes resistíronse a entrar 
no mesmo. Hoxe en día teñen 
unha xestión diferente, e asegu-
ran que ofrecen unha comida de 
moita maior calidade.

3. De que instancia depende a 
organización e provisión des-
tes dous servizos complemen-
tarios? Só do Departamento 
de Educación? Deste e doutros 
máis? Se a competencia é com-
partida, como se articula? Que 
tipo de persoal (mestres, per-
soal laboral, ambos...) está a 
cargo de manter estes servizos?

Aínda que todo o sistema or-
ganizativo nos centros públicos 
depende en orixe do Departa-
mento de Educación, é certo 
que este realiza concursos pe-
riódicos para que as empresas 
interesadas liciten tanto os ser-
vizos de transporte como os de 
comedor.

Unha vez que unha empresa 
consegue a licitación do servi-
zo de comedor, ela é a encarga-
da de seleccionar os cociñeiros, 
axudantes de cociña etc., así 
como os monitores de comedor, 
que son os que coidan os come-
dores mentres se realiza o ser-
vizo e nos momentos posterio-
res, ata que o alumnado comeza 
a xornada de tarde. Soamen-
te nuns poucos casos, os coci-
ñeiros dos centros públicos son 
funcionarios do Departamento 
de Educación. Esta modalidade 
estase extinguindo.

No caso dos centros públicos, 
o Director do centro nomea un/
unha mestre/a ou profesor/a 
como responsable do come-
dor. A súa función é a de coordi-
nar todo o servizo, isto é, todo o 
persoal que intervén, así como 
realizar a xestión organizativa e 
económica do mesmo. No caso 
dos centros concertados, toda 
a xestión depende da dirección 
dos propios centros. O Depar-
tamento de Educación non pon 
condicións a esa xestión.

Para o transporte sucede algo 
semellante. No caso dos centros 
públicos, a empresa é a encar-
gada de contratar os coidado-
res que acompañan o alumnado 
durante a viaxe e ata que come-
za a xornada escolar.

4. Cales son os requisitos dos 
estudantes e, no seu caso, do 
persoal docente para acceder a 
estes servizos?
Depende das condicións e re-
quisitos que pon cada unha das 
empresas adxudicatarias. A pro-
pia empresa é a encargada de 
formar e cualificar o seu per-
soal para que exerza este servi-
zo en condicións óptimas. Non 

hai requisitos específicos que 
obriguen o Director dun centro 
público a elixir un/unha deter-
minado/a profesor/a como res-
ponsable do servizo de come-
dor. As direccións buscan un/
unha profesor/a que teña boa 
capacidade de xestión do ser-
vizo.

5. En que medida resulta “de-
mocrática” e “socialmente xus-
ta” a oferta deste servizo?
O servizo de comedor está uni-
versalizado nos centros públicos 
e concertados do País Vasco. O 
sistema de becas de comedor 
asegura a equidade do servizo 
ao compensar máis aqueles sec-
tores de menores recursos eco-
nómicos.

6. Cales son as incidencias ou 
problemas máis habituais na 
prestación destes servizos?
Quizais o elemento que máis 
problemas suscita é o relaciona-
do coa xestión das actitudes e 
comportamentos do alumnado 
durante as comidas e nos mo-
mentos posteriores ata as clases 
da tarde -no País Vasco, un tan-
to por cento amplísimo de cen-
tros ten horario de mañá e de 
tarde, obrigado pola normati-
va-. Adoitan ser momentos pro-
picios para os conflitos entre o 
alumnado.

Por outro lado, aumentaron 
enormemente as dificultades 
asociadas a problemas alimen-
tarios do alumnado (intoleran-
cias, alerxias etc.) e hai que to-
mar en consideración certas 
limitacións provenientes das di-
ferentes relixións.

COMUNIDADE 
VALENCIANA
1. Cal é, a día de hoxe, a norma 
básica que rexe os servizos de 
transporte e comedor escolar 
na súa comunidade autónoma?
Para os comedores escolares 
rexen o Decreto 122/2001, de 
10 de xullo, do Goberno Valen-
ciano, polo que se regula o pre-
zo público para o servizo de co-
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medor prestado polos centros 
de Ensino Infantil da Generali-
tat Valenciana; a Orde 53/2012, 
de 8 de agosto, da Conselle-
ría de Educación, Formación 
e Emprego, pola que se regu-
la o servizo de comedor nos 
centros docentes non univer-
sitarios de titularidade da Ge-
neralitat dependentes da Con-
sellería con competencia en 
materia de educación; e mais a 
Orde 43/2016, de 3 de agosto, 
da Consellería de Educación, In-
vestigación, Cultura e Emprego, 
pola que se modifica a antedita 
Orde 53/2012.

No que di ás bases regulado-
ras das axudas, temos a Orde 
46/2010, de 28 de maio, da 
Consellería de Educación, pola 
que se establecen as bases re-
guladoras para a concesión de 
axudas de comedor escolar nos 
centros educativos non universi-
tarios de titularidade da Gene-
ralitat; a Orde 61/2013, de 14 
de xuño, que modifica a ante-
rior; a Orde 63/2015, de 12 de 
xuño, da Consellería de Educa-
ción, Cultura e Deporte, pola 
que se establecen as bases re-
guladoras para a concesión de 
axudas de comedor escolar nos 
centros educativos non universi-
tarios da Comunitat Valenciana 
e, por último, a Orde 36/2016, 
de 25 de xullo, da Conselle-
ría de Educación, Investigación, 
Cultura e Deporte, que modifica 
a Orde 46/2010.

A normativa básica que rexe 
o transporte escolar, pola súa 
banda, está contida no Decre-
to 77/1984 de 30 de xullo do 
Consell da Generalitat Valencia-
na, sobre regulación do trans-
porte escolar e mais no Real De-
creto 443/2001, de 27 de abril, 
sobre condicións de seguridade 
no transporte escolar e de me-
nores. Canto ás bases regula-
doras das convocatorias de axu-
das individuais para o servizo 
de transporte escolar, recóllen-
se nas sucesivas Ordes 65/2015, 
de 18 de xuño da Consellería 
de Educación, Cultura e Depor-

te; 8/2015, de 21 de setembro, 
da Consellería de Educación, In-
vestigación, Cultura e Deporte e 
37/2016, pola que se modifica a 
antedita Orde 65/2015.

2. Que avaliación se pode facer 
da súa evolución nos últimos 
tempos e que grao de satisfac-
ción ten o seu enfoque actual?
O transporte escolar cobre toda 
as necesidades do alumnado 
cuxos domicilios distan máis de 
tres quilómetros do centro esco-
lar. Así mesmo aténdense as ne-
cesidades de escolarización de 
alumnado de niveis non obri-
gatorios, autorizando o uso de 
transporte escolar. As becas de 
comedor foron incrementando 
o seu importe nos últimos anos 
para poder chegar ao máximo 
posible de beneficiarios deste 
servizo.

3. De que instancia depende a 
organización e provisión des-
tes dous servizos complemen-
tarios? Só do Departamento 
de Educación? Deste e doutros 
máis? Se a competencia é com-
partida, como se articula? Que 
tipo de persoal (mestres, per-
soal laboral, ambos...) está a 
cargo de manter estes servizos?
Da Dirección Territorial de Edu-
cación e dos Centros Educati-
vos.

Transporte-empresas contrata-
das (condutores e acompañante 
de autobús).

Comedor-empresas (cociñeiros/
as, monitores de comedor, edu-
cadores de educación especial 
(dependentes do departamen-
to da Función Pública da Gene-
ralitat).

Encargado/a e director/a do-
centes.

4. Cales son os requisitos dos 
estudantes e, no seu caso, do 
persoal docente para acceder a 
estes servizos?
Remito para a normativa apun-
tada na primeira pregunta.

5. En que medida resulta “de-
mocrática” e “socialmente xus-
ta” a oferta deste servizo?
Intentouse responder ás nece-
sidades existentes en transpor-
te e chegar ao máximo posible 
de beneficiarios en comedor es-
colar.

6. Cales son as incidencias ou 
problemas máis habituais na 
prestación destes servizos?
Dificultades do alumnado de 
etapas ou niveis non obrigato-
rios para acceder a estes servi-
zos.


