
 
 
 

NORMAS BÁSICAS RELATIVAS AO SERVIZO DE TRANSPORTE CURSO 20/21  
 

 

1. Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar. 

2. Cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedarán suspendidas 
as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o 
alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 

3. No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de 
todo o alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro 
educativo. 

4. O alumnado transportado accederá dende a porta do transporte (exclusiva) ao recinto 
escolar de xeito ordenado. Unha vez no recinto dirixirase directamente á súa aula 
utilizando os accesos indicados. Esperará na aula o comezo das clases. 

5. A saída realizarase de maneira similar: o alumno abandonará a aula seguindo a ruta 
indicada nos corredores e dirixíndose á saída asignada ao seu grupo-clase. Dende alí 
sairá do recinto escolar pola porta de transporte para subir ao autobús correspondente. 

6. Todo este proceso levarase a cabo baixo a supervisión do profesorado de garda de 
transporte, que velará polo cumprimento das medidas de seguridade necesarias.  

7. Será de uso obrigatorio a máscara protectora en todo momento. 

8. O alumnado accederá ao IES pola porta do transporte (uso exclusivo para 
transportados). 

Na procura de garantir a distancia de seguridade e evitar deste xeito posibles 
aglomeracións, o alumnado accederá directamente á aula, de xeito ordenado, 
utilizando a súa entrada de referencia. 

9. Ás horas de saída determinadas en cada nivel educativo, o alumnado transportado 
abandonará, de maneira ordenada, o IES utilizando a porta indicada para o seu nivel e 
seguindo as indicacións de tránsito establecidas na cartelaría do centro. 

 

 

Aquel alumnado que non respecte as normas establecidas será amoestado. Se a falta é 
reiterada ou grave podería perder temporalmente o dereito ao uso do comedor. En todo caso, 
as correccións ou amoestacións conlevarán as medidas correctoras establecidas no PEC. 

 
 


