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Estimados pais/nais: 

Na Instrución 6/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U. do 30 de maio, sobre a 

xestión do Servizo de Transporte Escolar no curso Escolar 2017/2018, dítanse as normas e procedementos que se 

han de seguir para a utilización e xestión deste servizo complementario. 

Tendo en conta a devandita Instrución e para facilitar os trámites, infórmase do seguinte: 

1.- Todos os alumnos/as que desexen facer uso do transporte escolar, e que non sexan usuarios lexítimos (distancia 

inferior ao centro escolar a 2 Km. e superior a 1 Km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada e alumnado 

escolarizado en centros que non lles corresponden de acordo coas áreas de influencia fixadas en función dos seus 

domicilios familiares, alumnado que por proximidade xeográfica, solicite a utilización de liñas de transporte 

correspondente a centros distintos a aqueles nos que estea matriculado) deben de solicitar antes do 30 de xuño a 

autorización correspondente, segundo o caso, cuxo impreso se recollerá no centro ou poder descargar neste enlace 

da web do centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipaponte/taxonomy/term/285).  

2.- Tamén deben facer solicitude aqueles alumnos/as aos que a Xefatura Territorial, concedeu cambio de parada de 

xeito provisional e por un curso lectivo. 

3.- Acompañando este documento, indícaselle que tipo de solicitude debe facer no seu caso. 

4.- Estas autorizacións están condicionadas á existencia de prazas vacantes, e de non seren suficientes, aplicaranse 

os criterios que se establecen na Instrución e de ser o caso os establecidos polo consello escolar. Enténdese que non 

se ampliarán as prazas do autobús, dado que se trata de usuarios que só poden utilizar o servizo se hai prazas 

sobrantes. 

5.- No caso de solicitar unha parada nova, distinta á que lles corresponde, tamén deben de facer a solicitude, 

acompañando a documentación e xustificación pola que a solicitan (como norma xeral non se conceden paradas 

novas que estean situadas a menos de 2 KM da que xa está autorizada). 

6.- Non teñen que facer solicitude aqueles usuarios lexítimos, e dicir aqueles cuxo domicilio está a máis de 2 Km do 

centro, aínda que si teñen que informar da parada que desexan utilizar se é o primeiro ano que fan uso do servizo. 

7.- O alumnado de 4º de E. Infantil (3 anos para o curso 2017/18) non fará uso deste servizo, igual que o de comedor 

de corresponderlle ata que finalice o período de adaptación, dado que o horario non é compatible. 

 

  

Moitas grazas pola súa colaboración. 

Atentamente. 

 

José Luis Bernedo Laballós 

Director 
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