
ART. 5/3: Transporte Escolar. 

Para o persoal de transporte, conductor/a e coidador/a: segundo a Lei 26/2015, de 28 
de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia que, ente 
outras, modificou a Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. 
A nova lei establece no seu artigo 13.5, textualmente, o seguinte: “Será requisito para o 
acceso e exercicio ás profesións, oficios e actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, o non ter sido condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e 
indemnidade sexual, que inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e 
provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por 
trata de seres humanos. A tal efecto, quen pretenda o acceso a tales profesións, oficios ou 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante a achega dunha certificación 
negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais”. 

Para tal efecto, a Dirección do centro solicitará do persoal afectado unha certificación 
negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais. Para o caso de que se trate de 
estranxeiros, ademais deberán achegar un certificado negativo de antecedentes penais do 
seu país de orixe ou de onde é nacional, traducido ao galego ou castelán e legalizado de 
conformidade cos Convenios Internacionais en vigor, sempre respecto dos delictos aos que 
se refire o xa citado artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996. 

ORGANIZACIÓN E NORMAS NO TRANSPORTE ESCOLAR 

-O transporte escolar depende da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, sendo 
este gratuíto e o seu uso rexerase pola lexislación vixente. 
-O servizo iniciarase segundo o calendario oficial do curso escolar. Calquera 
modificación que respecto disto ocorra ao longo do curso, será comunicada coa debida 
antelación. 
-Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se 
encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a 
unha distancia deste superior a 2 km. 
-Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso continuado 
do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da 
totalidade das semanas do curso. 
-En caso de haber prazas vacantes terán prioridade os alumnos/as máis pequenos. 
-É preciso anotarse previamente na dirección do colexio. 
-O transporte está encomendado á empresa ATSA. Ten dúas rutas distintas con 
horario de saída polas mañás ás 8:25h.: 

- Ruta 1: Figueiró-Salgueiro-Muiños-Rocha-Casás-Colexio 
- Ruta 2: Fraga-Resteva-Cernada-Xian-Tumbio-Colexio 

-Para o transporte escolar hai dous autobuses contando cada un deles cunha coidadora 
que velará polo coidado do alumnado para o tempo de permanencia no vehículo, o de 
subida ao mesmo e o de baixada na parada correspondente. 
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-O servizo de transporte funciona pola mañá chegando ao centro sobre as 08:40h. e 
marcha ás 14:05h. Tamén recolle aos alumnos/as pola tarde despois do funcionamento 
do comedor escolar, facéndose cargo deste servizo a ANPA en colaboración coa 
Comunidade de Montes de Vincios. O alumnado usuario do Comedor Escolar, utilizará o 
transporte de regreso que sae do centro ás 15:30h., baixo a supervisión dos 
coidadores/as de comedor. 
-O/A chofer e o coidador/a responsabilizarse diante da Dirección do centro e diante da 
empresa de canto suceda no autobús dende o momento da saída do alumnado do 
recinto escolar ou dende a súa subida nas paradas. Calquera situación irregular deben 
poñela de forma inmediata en coñecemento do centro. 
-A secretaría do centro proporcionará aos transportistas a relación de alumnado usuario 
de transporte, cos seus datos familiares actualizados. 
-O Equipo Directivo, xunto co profesorado, coordinará e organizará a recepción do 
alumnado usuario de transporte escolar (desde a chegada dos autocares ata a hora de 
entrada nas aulas). 
-Haberá unha quenda de gardas do profesorado que organizará o equipo directivo para 
a atención do alumnado transportado. 
-A función é vixiar, no patio cuberto, ao alumnado que nos entrega o coidador/a do bus 
ata que entren dentro do colexio para iniciar as clases. 
-O número de persoal docente de garda será de un por cada cincuenta alumnos/as ou 
fracción. 
-O profesorado que imparta clase na última sesión responsabilizarase de que o 
alumnado acuda aos servizos de comedor e transporte. Cando un alumno/a quede sen 
recoller pola súa familia ou polo transporte, dito profesorado se encargará de 
acompañalo a dirección para localizar á súa familia. 
-A empresa adxudicataria do servizo non deixará a ningún neno/a de Educación Infantil 
só na parada. De darse a situación, resolverá devolvendo ao neno/a ao centro, o cal se 
comunicará coa familia. No caso de non poder contactar coa familia solicitarase a 
intervención dos Servizos Sociais Municipais e/ou Policía Local. 
-Se o adulto que recolle ao alumno/a nunha parada non é o habitual, deberá vir provisto 
dunha autorización da familia para poder recollelo ou a familia, previamente, comunicará 
esta situación por escrito á dirección do centro e/ou ao condutor do autobús para que 
estean informados.  
-No caso de que o condutor non recoñeza ao adulto (sen autorización) que vai recoller a 
un alumno/a transportado nunha parada, o neno/a volverá ao centro que se porá en 
contacto coa familia. 
-Cada familia é responsable da seguridade no traslado dos seus fillos/as desde o 
domicilio familiar ata a parada e no tempo de espera na mesma ata a chegada do 
autobús. 
-Se un alumno/a non utiliza o transporte escolar nese día ou nos días que teña previsto, 
haberá que avisar sempre en Secretaría para que, a súa vez, estea informado o titor/a e 
o teña en conta á hora de repartir ao alumnado. 
-Deberes do alumnado: ser puntual/ Respectar, durante todo o curso, a asignación do 
asento/ Ter boa conduta, cumprindo en todo momento as pautas de comportamento e 
de seguridade viaria/ Facer bo uso do bus dando un trato adecuado aos asentos e 
coidando que se manteña limpo/ Obedecer e atender ás instrucións do condutor e do 
acompañante. 
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-No transporte escolar deberán permanecer sentados e ter un comportamento correcto. 
Quen non respecte as normas de convivencia poderá ser expulsado temporal ou 
permanentemente. Os nenos/as seguirán as indicacións da coidadora e do condutor. 
-O servizo de transporte escolar forma parte das actividades de carácter educativo nas 
que o alumnado pode participar no centro escolar. Con este punto de partida merece un 
tratamento idéntico a calquera outra actividade que teña lugar no mesmo, sendo obxecto 
de aplicación expresa as Normas de Organización e Funcionamento expresadas 
anteriormente que regulan as condutas leves e graves contrarias á convivencia, pero 
tamén terá o seu regulamento específico. 
- O reiterado incumprimento levará á perda do DEREITO DE CONTINUIDADE NO 
TRANSPORTE ESCOLAR. Cando un alumno/a non cumpra coas normas establecidas 
para o transporte (comportamento, condutas inapropiadas, recollida puntual, condutas 
contrarias á convivencia…), poderá ser dado de baixa no Transporte Escolar. 

 
 

MEDIDAS BÁSICAS DE PRECAUCIÓN  NO TRANSPORTE ESCOLAR 

-Os usuarios chegarán sempre á parada co tempo suficiente, polo menos cinco minutos 
antes da hora na que o autobús ten prevista a chegada. 
- Cando se achegue o autobús manterse sempre afastado a uns 2 metros de distancia, e 
deixar que se aproxime ata a beirarrúa para non ter que baixar a ela. 
-Esperar a que o autobús se deteña, a porta se abra e o condutor e o acompañante 
dean o seu visto bo para entrar. 
-Nunca camiñar por detrás do autobús porque o condutor non pode ver. 
-Subir tranquilamente, sen empuxar aos compañeiros/as. 
-Ter  coidado de que a roupa con colgantes e as mochilas ou bolsas escolares non se 
enganchen nos pasamáns das portas. 
- Se cae algo preto do autobús, dillo ao condutor ou acompañante. O condutor podería 
non ver ao neno/a que intenta collelo ao poñer o bus en movemento. 
-Usar os asentos no menor tempo posible para evitar caídas. 
-Sentar onde indique o condutor ou coidador/a. 
-Unha vez que o bus estea en marcha, quedarse no sitio asignado. 
-Respecta sempre o que di o coidador/a. É a persoa que vela pola túa seguridade. 
-Falar en voz baixa e procurar que a viaxe se realice nun ambiente relaxado e de 
tranquilidade. 
-Non molestar ao condutor. 
-Deixar os elementos de seguridade no seu sitio (sinal de transporte escolar, o martillo 
rompe cristais) para que estean operativos cando se necesiten. 
-Coidar e manter limpo o bus. 
-Si cae algo ao chan esperar a recollelo cando o bus estea parado.  
-A coordinación entre o condutor e o acompañante é de vital importancia para que todo 
marche ben. Colabora con eles axudando, por exemplo, aos compañeiros/as máis 
pequenos. 
-Usa a barandilla da escaleira para baixar. 
-Do mesmo xeito que ao subir, faino sen présa e respectando aos máis pequenos. 
-Recordar que a mochila debe ir ás costas e que as mans deben estar libres doutros 
elementos. Se non, pedir axuda ao coidador/a. 
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-Baixar directamente á beirarrúa e permanecer sempre nela. 
-Esperar ao acompañante e escoitar as súas indicacións. 
-Percorrer o camiño ata o Colexio andando, sen présas e respectando as pautas de 
seguridade viaria. 
 
 

FUNCIÓNS DO ACOMPAÑANTE COIDADOR/A NO TRANSPORTE ESCOLAR 

-Recoller e acompañar ao alumnado desde a parada ata o interior do centro escolar. 
-Comprobar as subidas e baixadas do alumnado nas paradas establecidas, de acordo 
coa relación facilitada polo centro. 
-Asignar as prazas que deben ocupar o alumnado usuario do servizo, atendendo a 
criterios de idade, parada de orixe ou outros que se consideren oportunos. 
-Comprobar que todo o alumnado ocupa o seu asento antes de que o vehículo se poña 
en marcha. 

 
 
 

ART. 5/5: Medidas correctoras nos servizos complementarios e actividades 
extraescolares 

 
- Dentro das normas de convivencia, o centro resérvase para si o dereito de admisión e 

de exclusión temporal ou definitiva dos alumnos/as que se comporten de forma 
incorrecta ou que os seus pais, nais ou titores non respecten este regulamento e as 
normas básicas de convivencia e colaboración. 

- Os servizos complementarios de comedor, aula matinal, transporte escolar e as 
actividades extraescolares rexiranse polas normas de convivencia xerais do centro 
pero tamén polas normas específicas de cada unha delas e deberase acatar as 
medidas correctoras polas que se rexen. 

- Nos servizos e actividades anteriormente citados haberá que ter en conta a asistencia 
e puntualidade, o respecto polos compañeiros/as e adultos e o seguimento das 
indicacións dos monitores e responsables. 

- Os monitores/as, coidadores/as ou responsables destas actividades e servizos 
deberán comunicar ao equipo directivo calquera incidencia diaria que puidese 
acontecer. 

- Cando un neno/a non respecte as normas de convivencia por falta leve se lle notificará 
un aviso. Despois de tres avisos, poderá perder o dereito a asistir a dita actividade ou 
servizo, por un período de tempo que estimará a dirección do centro e que comunicará 
á familia e ao Consello Escolar. 

- Cando un neno/a non respecte as normas de convivencia por falta grave ou moi grave 
se lle notificará á familia e poderá perder o dereito a asistir a dita actividade ou servizo 
de forma inmediata, por un período de tempo que estimará a dirección do centro e que 
comunicará á familia e ao Consello Escolar. 

 


