
Nota Informativa Inicio de Curso 2017/18 
 
 
➢ O Venres 15 de Setembro de 2017 comezarán as clases en horario habitual 

de  9:00h a 14:35h. 
Os alumnos/as dirixiranse o Pavillón do centro onde se celebrará un breve acto inaugural do curso, a                 
continuación se procederá a asignar a cada alumno o seu grupo/clase correspondente e pasarán a               
súa aula acompañados do titor/a. 
Ese día haberá servizo de Transporte Escolar 
 
 
➢ Libros de Texto e Axudas Material Escolar 
 

● O 15 de Setembro publicaranse na web do centro as listaxes definitivas do             
alumnado beneficiario do fondo de libros, co número de libros asignados e as             
materias dos libros, así como os beneficiarios das axudas de material escolar. 

● A aplicación informática da Consellería é a que asigna os libros os alumnos de xeito               
automático, polo que o centro non pode decidir cales son as materias dos libros que               
se lle asignan a cada alumno. 

● Os libros serán entregados os alumnos no centro tan pronto teñamos as            
existencias para todo o alumnado o cal lle foron concedidos libros.No momento da             
entrega os alumnos asinarán un documento no que figurarán os libros           
entregados. 

● O centro informará a través da súa web cando poden vir os pais/nais/titores legais              
a recoller os cheques de axudas para mercar material escolar  

 
 
 
 
➢ Transporte Escolar- Liñas de Mobilidade 
 
 
O centro recibiu Comunicación do secretario xeral técnico da Consellería en relación aos             
contratos de transporte escolar do noso centro educativo que van ser obxecto de             
integración no Plan Galego de Transporte Público de Viaxeiros por Estradas. 
 
 
A liña afectada no IES de Maeño por este novo tipo de contrato é a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liña de Mobilidade - Contrato Integrado 99PO0054 

Sentido Entrada no Centro Sentido Saída do Centro 

IES MEAÑO 
CEIP  COIRÓN-DENA 
IGREXA-PADRENDA 

BAIUCA 
CRISTIMIL 
TANOIRA 

NOSA TERRA 
COIRÓN 

IES MEAÑO 
IGREXA-COVAS 

ALDEA DE ABAIXO 
CONSTENLA 
VISTALEGRE 

 

 
 
As implicacións que isto ten nesta liña, en principio, e segundo asegura a Secretaria xeral               
técnica da Consellería, son as seguintes: 
 

● Esta tipo de liñas de Mobilidade atenderán o transporte escolar, regular e a             
demanda que resulte preciso. 

● O Itinerario do transporte  escolar non sofre cambios nin de horarios nin de paradas. 
● Os Alumnos con praza teñen  preferencia sobre o resto de viaxeiros 
● Con independencia da idade dos escolares transportados, estas liñas de mobilidade,           

levarán un acompañante no autobús, que asegurará que o transporte se desenvolva            
nas condicións axeitadas de convivencia, sen molestia algunha para os menores. 

● A consellería de educación, solicita a toda a comunidade educativa a estar atentos             
os primeiros dias de curso, e comunicar o centro calquera incidencia, co fin de              
poder axustar canto antes os inconvenientes que poidan identificarse. 

 
 
 

Meaño 11 de Setembro de 2017 
 
 

A Dirección 


