
 
NOTA INFORMATIVA 

 

No mes de xullo de 2017 a Consellería de Educación publicou a “Instrución conxunta 9/2017 da 
Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros e Recursos Humanos, pola que se 
establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos/as escolarizados nos centros 
educativos públicos da comunidade autónoma galega ao remate do horario lectivo e sobre a 
recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar”. 
Cómpre, en consecuencia, adaptar normas e procedementos a este regulamento e informar a esta 
Comunidade Educativa dos cambios que se establecen: 
 

                                      PROTOCOLO DE RECOLLIDA DO ALUMNADO 
REGULAMENTO DO CENTRO 

 
Considerando as recomendacións recollidas  na referida instrución 9/2017  así como as condicións 
específicas do noso centro, establécese:  
 

1. Alumnado de Educación Infantil, alumnado con NEE e 1º, 2º, 3º e 4º de 
Educación Primaria: 

1.1. Recollida ao rematar as clases ou actividades extraescolares e complementarias. 
a) O alumnado será recollido nas instalacións do centro educativo polas persoas 

identificadas como responsables, no horario fixado. 
b) Poderase autorizar formal e expresamente a outra persoa adulta ou a un irmán/á que 

curse 5º, 6º Educación Primaria a recoller aos pequenos/as, cubrindo unha 
ficha/autorización, cos datos persoais da persoa autorizada e entregándoa na 
secretaría do centro. 

c) No suposto de pais e nais separados ou divorciados, estes deberán seguir as 
determinacións previstas na sentenza xudicial, convenio regulador ou acordo 
provisional que terán que presentar no colexio. 

d) Os responsables da recollida dos nenos/as terán obriga de comunicar ao centro 
calquera demora que poidan sufrir.   

e) No remate do período lectivo e no suposto de que ningún familiar ou persoa 
autorizada viñese a recoller a algún alumno/a nin informase da demora , este/a 
quedará baixo a custodia do profesorado de garda e/ou equipo directivo ata as 
14:30h. Efectuaranse durante ese intervalo de tempo, dende o centro, chamadas aos 
familiares responsables (tfnos. dispoñibles na documentación do alumno/a). De 
resultaren infrutuosas procederase, entón, a comunicar tal circunstancia á Policía 
Local e actuarase seguindo as súas instrucións. 

f) Procederase de igual forma respecto das actividades extraescolares e saídas, 
establecéndose un período de 20 minutos de marxe despois da hora estimada para a 
recollida. O alumnado permanecerá custodiado no centro polo titor-a/profesorado 
responsable ou monitores/as das actividades.   

g) A reiteración en mais de 4 ocasións destas últimas circunstancias poderá dar lugar á 
comunicación dos feitos ao Servizo Provincial de Menores que corresponda, para os 
efectos da apertura dunha investigación sobre abandono de menores. 

h) En todo caso, os escolares non poderán ausentarse do centro antes da hora prevista 
para as distintas saídas/recollidas, agás que os seus responsables así o comuniquen 
de xeito motivado no centro, e recollan o alumnado eles mesmos ou persoas 
autorizadas. 
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1. 2. Recollida nas paradas de transporte escolar. 

a) O alumnado transportado deberá ser recollido nas paradas polas persoas 
responsables, que deberán manter actualizados no centro educativo os seus 
teléfonos de contacto ao tempo que deberán comunicalos aos acompañantes 
escolares. 

b) Poderase autorizar a outros adultos ou irmáns maiores entregando no centro as 
correspondentes autorizacións expresas para o efecto. 

c) Os autobuses esperarán nas paradas como máximo 5 minutos, tras do cal 
continuarán co seu itinerario levando consigo aos escolares non recollidos. 

d) No suposto de escolares non recollidos nas paradas, os acompañantes chamarán aos 
teléfonos facilitados polas familias para que acudan as seguintes paradas de ruta ou 
ás dependencias da empresa, nas que permanecerán ao coidado dos acompañantes 
ou encargados ata a hora do seu peche diario. Se chegada a hora de peche das 
instalacións da empresa transportista, non foran recollidos, porase esta circunstancia 
en coñecemento da Policía Local, e seguiranse as actuacións que procedan, incluída 
a posibilidade de informar ao Servizo Provincial de Menores correspondente por se 
puidera darse un delito de abandono de menores. 

 
2. Recomendacións aplicables a alumnado de 5º e 6º educación primaria: 

2.1. Recollida ao rematar as clases, actividades complementarias e extraescolares. 
a) Os alumnos/as poderán saír sós do colexio, no horario previsto, sempre que os seus 

pais, nais ou titores legais, presenten ante a dirección do centro unha autorización 
expresa ao respecto, eximindo a Consellería de calquera responsabilidade, por danos 
ou lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares. 
 

2.2. Recollida nas paradas de transporte escolar. 
a) Os alumnos/as poderán baixar sós nas paradas de transporte escolar sempre que as 

persoas responsables presenten no centro unha autorización expresa ao respecto, 
que eximirá á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións 
indemnizables que poidan sufrir os/as escolares. 

 

 

 

             Aprobado en sesións de Claustro e Consello do  martes, 24 de outubro de 2017 
 
                                                                               O Director 
 
 
 
 
 
 
                


