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1. NORMATIVA. 

 

o Instrución 6/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e            

Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte             

escolar no curso 2017-2018. 

o Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros e             

Recursos humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saía dos           

alumnos 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. 

o Orde de 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do                 

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. 

o Decreto 203/1986 do 12 de xuño polo que se regulan determinados aspectos do             

transporte escolar. 

o Circular 7/96 da Secretaría Xeral de Educación, pola que se regula a modificación de              

itinerarios de transporte escolar. 

o Real Decreto 443/2001 do 27 de abril, BOE 2/5/01, sobre condicións de seguridade no              

transporte escolar e de menores. 

o ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal                 

funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica            

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

o PEC do IES ARCEBISPO XELMÍREZ II. 
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2. USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
No IES Arcebispo Xelmírez II hai dous tipos de usuarios do transporte escolar gratuíto: 

lexítimos e autorizados. 

A Instrución 6/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura,           

Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de Maio , sobre a xestión do servizo de               

Transporte Escolar no curso 2017-18 establece que será usuario lexítimo do           

transporte escolar: 

a) O alumnado de ensinanza obrigatoria 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. 

b) Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar           

escolarizado no centro que lle corresponda. 

c) Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso              

continuado do transporte escolar. 

Teñen acceso a este servizo os alumnos e alumnas de Bacharelato do centro, con              

autorización excepcional nos casos que: 

a) Existan prazas vacante. 

b) Non comporte modificación de rutas. 

c) Non supoña a creación de novas paradas. 

d) Non incremente a duración do traxecto. 

Unha vez tramitado o uso do transporte por parte do alumnado de ESO, procedeuse a               

establecer as vacantes existentes, e abriuse o proceso para ofertarlle estas prazas vacantes             

ao alumnado de bacharelato, conforme ás instrucións da Xefatura Territorial. De novo este             

curso, e para axilizar a xestión deste servizo, o alumnado de bacharelato realizou a solicitude               

de ruta e parada xunto coa matrícula, ao mesmo tempo que o alumnado de ESO. Deste                

xeito, naquelas rutas nas que o número de prazas vacantes foi suficiente, o alumnado de               

bacharelato puido empregar o servizo desde a primeira semana do curso. Para a ruta              
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habitualmente máis demandada, a ruta 2, presentáronse 7 solicitudes de mais por parte dos              

alumnos de bacharelato respecto as vacantes existentes. Como dáse a circunstancia que en             

todo o problema se concentraba na parada de Meixonfrío da ruta 2 da Empresa Grabanxa e                

que pola mesma parada pasa a ruta 3 e ruta 4 da mesma empresa, que levan postos libres.                  

Falouse co responsable de rutas escolares de Grabanxa para buscase unha solución, e deu              

a solución de colocar a 7 alumnos de bacharelato na ruta 3 e utilizar a parada que xa                  

existente en Meixonfrío sen que supoña cambio de ruta, solucionando así o problema a              

satisfacción de todas as partes. 

Na ruta 6 e a ruta 2, ao igual que en cursos anteriores, solicítaselle á empresa                

adxudicataria, Autos Grabanxa S.L., que empregue o vehículo de maior capacidade que se             

contempla na relación de vehículos dispoñibles para o servizo (55 prazas). Xa en cursos              

anteriores a Xefatura Territorial informou que se podía esixir á empresa o emprego dun              

destes vehículos en concreto para a prestación do servizo nesta ruta, petición que foi              

elevada á empresa, que en principio non puxo obxección. 

O alumnado usuario excepcional de transporte foi rexistrado, xunto cos usuarios           

lexítimos, na aplicación web que a tal efecto da que se dispón no contorno XADE. 

As autorizacións excepcionais teñen carácter provisional e, no caso de incorporarse na            

ruta un alumno co carácter de usuario lexítimo, no caso de non quedar vacantes -como               

sucede na ruta 6- perderá ese dereito o alumno ou alumna con menor puntuación no               

baremo. As autorizacións excepcionais deberán solicitarse cada ano académico. 

 

3. DEBERES DOS USUARIOS E USUARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
Todos/as os/as usuarios/as do transporte escolar teñen que ser conscientes, das           

situacións de risco que hai que evitar e coñecer os seus deberes para non xerar               

situacións de perigo. 

o Chegar á parada do autobús con tempo suficiente, polo menos 5 minutos antes da              

hora a que ten previsto pasar o autobús. 

o Non camiñar por detrás do autobús. É moi perigoso xa que o/a condutor/a non pode               
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verte. 

o Esperar ata que o autobús pare, abra a porta e o condutor ou condutora indique que                

se pode subir ao autobús. 

o Non correr ao subir ao autobús nin empurrar aos compañeiros e compañeiras para             

subir primeiro. Isto é aplicable tamén a hora de baixar. 

o Despois de subir ao autobús, colocar a mochila, ocupar o asento e permanecer             

sentado durante todo o traxecto. 

o Non levantarse do asento, non gritar nin alborotar. 

o Esperar a que o autobús estea totalmente parado para baixar del. Empregar a             

varanda das escaleiras para  baixar do autobús. 

o Asegurarse que non se leva nada que se poida  enredar na porta do autobús. 

o Non camiñar polo bordo da beirarrúa, nin invadindo a  calzada. 

o Prestar atención ás entradas e saídas dos aparcadoiros do centro e da Consellería de              

Pesca. 

o Prestar atención aos outros autobuses. 

o Nas distintas paradas, sempre que existan, cruzar polos pasos de peóns, con paso             

rápido pero sen correr nin deterse na estrada ou empregar os pasos superiores e              

inferiores para peóns. Nos outros casos, cruzar en liña recta e polo camiño máis              

curto. 

o Non cruzar nunca por diante do autobús xa que o resto dos vehículos non te ven e                  

pódese producir unha situación de risco. 

o Non apoiarse nas portas de saída nin accionar os sistemas de apertura dos mesmos. 

o Non sacar os brazos ou a cabeza polas fiestras. 

o Non tirar papeis ou obxectos polas fiestras. 
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4. A COLABORACIÓN DAS FAMILIAS. 
As nais, os pais ou, no seu caso, os titores, teñen a responsabilidade e o compromiso de                 

actuar activamente na seguridade dos seus fillos e fillas, polo que: 

a) Coidarán da súa seguridade no traslado dos seus fillos e fillas desde o domicilio ata a                

parada correspondente, así como no tempo de espera ata a chegada do autobús e              

igual ocorrerá cando se trate da recollida do alumnado. 

b) De acordo co establecido na Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e             

da Dirección de Centros e Recursos humanos, pola que se establecen           

recomendacións sobre a saía dos alumnos 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 e a Instrución 6/2017 da             

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación          

Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso               

2017-2018: 

i) Os escolares poderán baixar sós nas paradas de transporte escolar          

establecidas, sempre que as persoas determinadas nesta Instrución como         

responsables seus presenten no centro unha autorización expresa ao respecto,          

que eximirá á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións           

indemnizables que poidan sufrir os escolares.  

ii) En todo caso, os escolares non poderán ausentarse do centro de ensino antes             

da hora prevista para as distintas saídas, agás que os pais, nais, titores legais,              

acolledores ou proxenitores separados que exerzan a garda e custodia así o            

permitan e autoricen de xeito motivado, precisando as condicións da súa           

marcha sós ou da recollida por eles mesmos ou polo adulto ou irmán ou irmá               

maior autorizados. 

iii) Os escolares poderán baixar sós nas paradas de transporte escolar          

establecidas, sempre que as persoas determinadas nesta Instrución como         

responsables seus presenten no centro unha autorización expresa ao respecto,          

que eximirá á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións           
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indemnizables que poidan sufrir os escolares. Ditas autorizacións faranse         

chegar ás empresas de transporte para o seu coñecemento. 

iv) Os alumnos transportados poderán, cando así o manifesten as persoas          

responsables deles, ser recollidos nas paradas establecidas nos distintos         

itinerarios de transporte escolar polos seus pais, nais, titores legais, acolledores           

familiares, proxenitores separados ou divorciados que teñan a súa garda ou           

custodia ou dereito de visitas en días lectivos ou por aqueles adultos ou irmáns              

e irmás maiores que ditos responsables dos escolares transportados autoricen,          

subministrando ao colexio os seus datos persoais, que logo serán achegados á            

empresa transportista.  

v) Nestes supostos, o centro educativo dará aos acompañantes escolares ou, no           

caso de non habelos, aos interlocutores habituais das empresas de transporte           

os teléfonos dos responsables dos alumnos, que obran no seu poder, A fin de              

non entorpecer e alongar os itinerarios, os autobuses esperarán nas paradas o            

tempo necesario para asegurar a recollida dos escolares, que, en todo caso,            

non excederá de 5 minutos, tras do cal continuarán co seu itinerario habitual,             

levando consigo aos escolares non recollidos.  

vi) Nos supostos de escolares non recollidos polas persoas encargadas nas          

paradas correspondentes, os acompañantes escolares ou encargados das        

empresas chamarán aos teléfonos facilitados polas familias dos nenos para que           

acudan ás seguintes paradas da ruta ou ben recollan aos alumnos nas            

dependencias das empresas, nas que permanecerán ao coidado dos         

acompañantes ou encargados das empresas ata a hora dó seu peche diario.            

Se chegada a hora de peche das instalacións da empresa transportista, as            

persoas sinaladas nesta Instrución como responsables dos nenos non se          

presentaran a recollelos, os encargados das empresas os levarán ás          

dependencias da Policía Municipal ou cuartel da Garda Civil que corresponda.           

A reiteración en mais de 4 veces deste suposto poderá dar lugar, tralo oportuno              

análise das circunstancias familiares concorrentes, á revisión do medio de          

recollida nas paradas escollido para os escolares transportados.  
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c) Ademais deben colaborar para evitar as situacións de risco. Para elo deben            

asegurarse de que: 

o Cheguen con tempo suficiente á parada. 

o Se retiren  cara a atrás cando chega o autobús. 

o Non corran para chegar ao bus, nin o fagan ao subir ou baixar del. 

o Non  empurren  aos  demais. 

o Seguen  as indicacións  do/da condutor/a. 

o Se sentan ao subir e permanecen sentados no seu sitio. 

o Non berran nin alborotan dentro do autobús. 

No caso de que vaian recoller o seu fillo ou a súa filla no coche, sempre que sexa                  

posible, intentarán estacionar o vehículo no mesmo lado da estrada que a parada do              

autobús para que o/a neno/a non teña que cruzar a rúa, evitando así unha situación de risco. 

 

5. A IMPLICACIÓN DO CENTRO. 

 
O director é o responsable de que o servizo de transporte escolar se faga en               

condicións de calidade e seguridade. No caso de detectar deficiencias no servizo de             

transporte, a dirección do centro comunicarallas verbalmente e/ou por escrito á empresa            

para a súa corrección, sen prexuízo da súa notificación por escrito ao Servizo de Recursos               

Educativos Complementarios da Delegación Territorial. 

No caso de que o alumnado transportado e/ou as súas familias detecten algunha             

deficiencia no servizo, poderán comunicalas ao centro, ben persoalmente ou chamando ao            

número 

881 867 055 

No centro habilitarase un documento onde quedarán rexistradas todas as incidencias.           

Este documento será custodiado pola dirección do centro docente. 

O IES Arcebispo Xelmírez II ten unha especial implicación coa educación na seguridade             

viaria dos mozos e mozas, mantendo unha liña de traballo nos contratos programa co              
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obxectivo de desenvolver a educación viaria nas aulas. Consideramos que o transporte            

escolar é un excelente recurso para crear hábitos que garantan boas prácticas viarias. 

 

6. PERSOAL DOCENTE ENCARGADO DA RECEPCIÓN  DOS ALUMNADO USUARIO 
DO TRANSPORTE ESCOLAR. 

De acordo coa ORDE de 23 de xuño de 2011, será un profesor ou profesora do centro                 

o encargado de recoller aos alumnos/as que usan o transporte escolar e de custodialos              

dende a súa chegada ao centro ata o comezo das clases ás 08:30 h. 

Tal como se establece no Plan Xeral Anual, as gardas do alumnado transportado son              

realizadas do seguinte xeito: 

Un profesor, preferentemente que teñan garda a primeira hora lectiva, realizan a            

atención ao alumnado transportado, xunto co cargo directivo de garda nese momento e, do              

mesmo xeito, á saída, un profesor ou cargo directivo de garda (preferentemente de garda a               

última hora) realizan esta atención, aínda que permanecendo dentro do recinto escolar, os             

aspectos fundamentais do funcionamento do transporte: 

o Que a chegada dos autobuses non se produce antes das 8:15 ou as 16:05 horas; de                

producirse con antelación, as empresas de transporte teñen instrucións explícitas          

para non descargar ao alumnado ata esa hora, na que se produce a apertura da porta                

principal e comeza a custodia por parte do profesorado de garda. 

o Que a saída dos autobuses do centro se produce respectando unha marxe de tempo              

prudencial, duns cinco minutos, de xeito que o alumnado teña tempo suficiente para             

acceder ao servizo desde que soa o timbre ás 14:10 ou ás 18:00 horas. 

o De atoparse un usuario do transporte con que a súa ruta xa partiu, debe acudir ás                

dependencias do centro e poñer este feito en coñecemento inmediato do persoal, que             

trasladará a incidencia á dirección. De non ter transcorrido un intervalo de tempo             

prudencial para a partida da ruta, esixiráselle á empresa que retorne ao centro para              

recoller ao usuario. 

o De non ser isto posible, ou de terse producido un atraso inxustificado por parte do               
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alumno, a dirección poñerase en contacto coa familia para xestionar a recollida do             

alumno, de ser este menor de idade, ou se non cos servizos correspondentes (policía              

local ou outros). 

o Que todos os autobuses descargan o alumnado na dársena habilitada a tal efecto,             

producíndose a saída por una única porta do vehículo para facilitar a tarefa do              

profesorado. 

o Que o alumnado transportado se incorpora de xeito inmediato ao vestíbulo principal            

do centro. O profesorado de garda de transporte deberá notificar á xefatura de             

estudos á maior brevidade posible os datos do alumnado que incumpre esta norma, e              

a reiteración neste incumprimento poderá supoñer a retirada da autorización para o            

uso deste servizo. 

o Que o alumnado que permanece no vestíbulo principal do centro mantén a debida             

orde. Os correspondentes cadros de gardas serán explicitados con claridade no DOC            

do centro; se é preciso, completaranse coa información necesaria para a súa correcta             

comprensión. 

 

7. PROCEDEMENTO A SEGUIR POLO PROFESORADO DE GARDA NO CASO DE 
EXCESIVO ATRASO OU ABANDONO DE SERVIZO POR PARTE DAS EMPRESAS 
ADXUDICATARIAS. 

1. No caso de que o profesorado de garda constate algunha irregularidade no            

servizo do transporte (os autobuses permiten baixar ao alumnado antes da hora convida,             

os autobuses chegan con atraso, non chega algún dos autobuses que deben recoller ao              

alumnado, os autobuses saen sen respectar o tempo necesario para que o alumnado             

poida subir, etc.), deben comunicalo ao cargo directivo de garda. 

2. O profesorado de garda non ten obriga de esperar ata resolver a incidencia,             

sempre que estea debidamente comunicada ao cargo directivo de garda. 

3. O cargo directivo de garda poñerase en contacto coa empresa responsable para            

tratar de solucionar a incidencia. 

4. No caso de que a incidencia implique que queda alumnado no centro sen recoller              

polo transporte escolar - debido a saída precipitada ou a atraso excesivo- o cargo              
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directivo de garda tratará de que a empresa se faga cargo de transportar a ese               

alumnado. 

5. De non ser posible o contacto ou o acordo coa empresa, chamará as familias para               

que recollan aos seus fillos ou fillas, persoalmente ou a través doutra persoa autorizada.  

6. En caso de non ser posible o contacto coa familia ou inviable a recollida do               

alumno ou alumna, o cargo directivo de garda poñerá a incidencia en coñecemento das              

autoridades locais para que se fagan cargo de acompañar ao alumno ao seu domicilio. 

 

8. RUTAS DE TRANSPORTE E ITINERARIOS. 
O IES Arcebispo Xelmírez II conta con 7 rutas de transporte adxudicadas a dúas 

empresas: ARRIVA (Rutas 1 e 7) e AUTOS GRABANXA (Rutas 2, 3, 4, 5 e 6). 

 

Ruta 1: Xelmírez II - Miramontes  

Ruta 2: Xelmírez II -  Garabal  

Ruta 3: Xelmírez II – Lobra 

Ruta 4: Xelmírez II -Vilariño  

Ruta 5: Xelmírez II - Marantes  

Ruta 6: Xelmírez II - Pousada  

Ruta 7: Xelmírez II - Vilar de Rei 
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MAPA DE RUTAS 

 
9. ITINERARIOS 

 

RUTA 1: XELMÍREZ II - MIRAMONTES 

EMPRESA CONTRATO DISTANCIA TEMPO 

AUCASA 99CO0160 7,8 Kms. 25 minutos 

ITINERARIO: Xelmírez II→ Avda. Castelao 1→ Avda. Castelao 2→         

Torreira-Romaño→ Monte da Vila→ A Peregrina→ Bargo→ Miramontes. 
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RUTA 2: XELMÍREZ II - GARABAL 

EMPRESA CONTRATO DISTANCIA TEMPO 

GRABANXA 99CO0443 13 Kms. 30 minutos 

ITINERARIO: Xelmírez II→Meixonfrío→ Rúa do Tambre→ Os Vilares 1→ Os          

Vilares 2→ Polígono do Tambre 1→ Polígono do Tambre 2→ Vía Marconi→            

Rebordaos→ Escarabuñas→ Son de Abaixo→ Son de Arriba→ A Gracia→          

Bálsoma→ As Pereiras→ Garabal. 

 
RUTA 3: XELMÍREZ II - LOBRA 

EMPRESA CONTRATO DISTANCIA TEMPO 

GRABANXA 99CO0450 18,3 Kms 32 minutos 

ITINERARIO: Xelmírez II→ Marzo de Arriba→ Ponte→ Ponte Vilar→ Marzo de           

Abaixo→ Vilar de Outeiro→ Berdía→ Lobra. 

 
RUTA 4: XELMÍREZ II - VILARIÑO 

EMPRESA CONTRATO DISTANCIA TEMPO 

GRABANXA 99CO0552 21 Kms. 40 minutos 

ITINERARIO: Xemírez II→ Ínsuas→ Ramelle→ Neiro→ Currais→ Vilares→ Busto→         

Chorente→ Paradelas de Abaixo→ Os Mallos→ Gosende→ Vilariño. 

 
RUTA 5: XELMÍREZ II- MARANTES 

EMPRESA CONTRATO DISTANCIA TEMPO 

GRABANXA 99CO0553 20,8 Kms. 40 minutos 

ITINERARIO: Xelmírez II→Formarís → Sionlla de Abaixo→ Enfesta 2→ Reboredo          

1→ Reboredo 2→ Aldea de Abaixo→ A Torre→ Tras Igrexa→ Enfesta 1→ Vilasuso             

1→ Vilasuso 2→ Barreiro→ Vilariño→ Nemenzo→ Cortos→ Ramil→ Marantes. 
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ITINERARIO: Xelmírez II→Formarís → Sionlla de Abaixo→ Forte→ Enfesta1→         

Tras Igrexa→ A Torre→ Aldea de Abaixo → Reboredo 1→ Reboredo 2→ Sionlla de              

Arriba → Vilasuso 1→ Vilasuso 2→ Barreiro→ Vilariño→ Nemenzo→ Cortos→          

Ramil→ Marantes. 

 
RUTA 6: XELMÍREZ II - POUSADA 

EMPRESA CONTRATO DISTANCIA TEMPO 

GRABANXA 99CO0562 15,9 Kms. 33 minutos 

ITINERARIO: Xelmírez II→ Agualada→ Rúa Travesa→ Cuartel→ Cruce de         

Lavacolla→ Sigüeiro→ Barciela→ Benavente→ Trasvea→ César→ Castro→       

Pousada. 

 
RUTA 7: XELMÍREZ II - VILAR DE REI 

EMPRESA CONTRATO DISTANCIA TEMPO 

AUCASA 99CO0138 15 Kms. 35 minutos 

ITINERARIO: Xelmírez II→ Vista Alegre→ Pardaces→ Aradas 1→ Aradas 2→          

Vrins→ Roán 2→ Vilas→ Rañoa→ Lamascal→ Vilar de Rei. 

 

10. USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR POR RUTA E PARADA. 

 
Ruta 1: Xelmírez II – Miramontes 
ORDE PARADA ESO BAC TOTAL 

0 IES Arcebispo Xelmírez II 0 0 0 

1 Avda. Castelao 1 13 1 14 

2 Avda. Castelao 2 14 3 17 

3 Torreira -Ramaño 4 2 6 

4 Monte da Vila 0 0 0 

5 Peregrina 1 0 1 
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6 Bargo 1 0 1 

7 Miramontes 0 1 1 

 Totais 32 7 39 

 

Ruta 2: Xelmírez II – Garabal 
ORDE PARADA ESO BAC TOTAL 

0 IES Arcebispo Xelmírez II 0 0 0 

1 Meixonfrío 0 2 20 

2 Rúa do Tambre 18 0 5 

3 Vilares 1 5 0 3 

4 Vilares 2 3 0 2 

5 Polígono do Tambre 1 2 0 1 

6 Polígono do Tambre 2 1 0 0 

7 Via Marconi 0 0 3 

8 Rebordaos 3 0 1 

9 Escarabuñas 1 2 6 

10 Son de Abaixo 4 0 3 

11 Son de Arriba 3 1 3 

12 A Gracia 2 0 1 

13 Bálsoma 1 1 1 

14 As Pereiras 0 1 2 

15 Garabal 1 0 2 

 Totais 46 7 53 

 

Ruta 3: Xelmírez II – Lobra 
ORDE PARADA ESO BAC TOTAL 
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0 IES Arcebispo Xelmírez II 0 0 0 

1 Marzo de Arriba 1 6 7 

2 Ponte 0 0 0 

3 Ponte Vilar 1 0 1 

4 Marzo de Abaixo 0 0 0 

5 Vilar de Outeiro 3 0 3 

6 Berdia 1 1 2 

7 Lobra 3 1 4 

 Totais: 9 8 17 

 

Ruta 4: Xelmírez II – Vilariño 
ORDE PARADA ESO BAC TOTAL 

0 IES Arcebispo Xelmírez II 0 0 0 

1 Insuas 0 0 0 

2 Ramelle 0 0 0 

3 Neiro 2 0 2 

4 Currais 1 0 1 

5 Vilares 0 0 0 

6 Busto 2 0 2 

7 Chorente 0 0 0 

8 Paradelas de Abaixo 0 0 0 

9 Os mallos 0 0 0 

10 Gosende 0 0 0 

11 Vilariño 1 0 1 

 Totais 6 0 6 
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Ruta 5: Xelmírez II – Marantes 
ORDE PARADA ESO BAC TOTAL 

0 IES Arcebispo Xelmírez II 0 0 0 

1 Formaris 2 0 2 

2 Sionlla de Abaixo 2 1 3 

3 Enfesta 2 0 1 1 

4 Reboredo 1 1 0 1 

5 Reboredo 2 0 0 0 

6 Aldea de Abaixo 0 0 0 

7 A Torre 5 0 5 

8 Tras Igrexa 1 0 1 

9 Enfesta 1 1 0 1 

10 Vilasuso 1 0 0 0 

11 Vilasuso 2 0 0 0 

12 Barreiro 1 0 1 

13 Vilariño 1 0 1 

14 Nemenzo 1 0 1 

15 Cortos 1 1 2 

16 Ramil 0 0 0 

17 Marantes 1 1 2 

 Totais 17 4 21 

 

Ruta 6: Xelmírez II – Pousada 
ORDE PARADA ESO BAC TOTAL 

0 IES Arcebispo Xelmírez II 0 0 0 

1 Agualada 2 3 5 
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2 Rúa travesa 6 0 6 

3 Cuartel 4 0 4 

4 Cruce de Lavacolla 2 0 2 

5 Sigüeiro 14 6 20 

6 Barciela 2 3 5 

7 Benavente 1 0 1 

8 Trasvea 0 1 1 

9 Cesar 0 0 0 

10 Castro 0 0 0 

11 Pousada 0 0 0 

 Totais 31 13 44 

 

Ruta 7: Xelmírez II – Vilar de Rei 
ORDE PARADA ESO BAC TOTAL 

0 IES Arcebispo Xelmírez II 0 0 0 

1 Vista Alegre 9 2 11 

2 Pardaces 1 0 1 

3 Aradas 1 0 0 0 

4 Aradas 2 0 1 1 

5 Brins 2 0 2 

6 Roan 2 0 0 0 

7 Vilas 0 0 0 

8 Rañoa 0 0 0 

9 Lamascal 4 0 4 

10 Vilar de Rei 0 1 1 

 Totais 16 4 20 
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11. PROCEDEMENTO A SEGUIR POLAS FAMILIAS NO CASO DE EXCESIVO ATRASO           
OU ABANDONO DE SERVIZO POR PARTE DAS EMPRESAS ADXUDICATARIAS. 

 
Se o atraso se produce na viaxe de ida ao centro (primeira hora da mañá ou primeira da 

tarde) Comunicarse a incidencia ao equipo directivo do centro no número: 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ II 

881 867 055 

O centro pecha minutos despois de rematada a xornada lectiva, polo que de producirse 

a incidencia na viaxe de regreso, a comunicación co centro non é posible. Nese caso, 

poderanse poñer en contacto coas empresas nos números que se indican a continuación: 

RUTAS 1 e 7: EMPRESA ARRIVA 
681243842 

RESTO DAS RUTAS: AUTOS GRABANXA 

 981 690 990/ 696 406 580/ 696 406 597 

 

12. PLAN DE EMERXENCIAS. 

Ante o  amplo abano de posibles  situacións de risco, cómpre incidir en  aspectos 

básicos  de dúas liñas de actuación: 

Primeiros auxilios 

a. Tranquilidade 

b. Socorrer ás vítimas 

c. Alertar aos servizos de emerxencia chamando ao número 112 

 

Evacuación do vehículo ante situacións de perigo 

De acordo cos protocolos de seguridade establecidos para estes casos, o procedemento 

adecuado é o seguinte: 
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d. Avaría mecánica: Procurarase non baixar do vehículo ata que se arranxe. 

e. Bloqueo de portas: Procederase á evacuación polas fiestras de evacuación. 

f. Incendio de motor ou outras partes: Primeiro sufocar o incendio e de non ser posible, 

realizar unha evacuación de forma ordenada por todas as portas. 

g. Choque frontal ou lateral: avisar aos servizos de emerxencia e proceder á            

evacuación. Se hai feridos acudirán ao rescate membros do corpo de bombeiros,            

garda civil ou policía intentando a súa inmobilización. 

h. Caída a auga: Procederase á evacuación polos sitios axeitados. Si está totalmente            

somerxido, agardarase ata que a presión do interior e do exterior se iguale. 

i. Enfermidade ou ferida: Primeira atención no autobús e posterior traslado a un centro             

hospitalario. 
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