
 

Paseo da Igualdade, n.º 5 

15895 O Milladoiro-Ames 

T. 881867863 

ies.milladoiro@edu.xunta.es 

 
 

RESUMO DAS NORMAS BÁSICAS DE SOLICITUDES E DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 

-Ten dereito a servizo de transporte o alumnado da ESO (non o de Bacharelato) 
que teña o domicilio fóra do núcleo urbano, a unha distancia do instituto 
superior a 2 km (excepcionalmente, por causas xustificadas, a Consellaría pode 
autorizar o uso do transporte aínda que non se cumpra este requisito). Deberase 
facer un uso continuado do servizo (se non, perderase o dereito). O alumnado ao 
que non lle corresponda o IES do Milladoiro non ten dereito, como norma 
xeral, ao servizo de transporte (poderá solicitar autorización excepcional se a ruta 
pasa preto do seu domicilio). 

-O alumnado de Bacharelato (ensinanza non obrigatoria) poderá usar o transporte 
escolar sempre que queden prazas libres nos autobuses e iso non implique 
modificación de ruta nin de paradas, para o que cómpre solicitalo no impreso 
correspondente. O prazo para solicitar autorización de uso de carácter excepcional 
de alumnado de ESO e de Bacharelato adoita ir ata fins de setembro (variable cada 
ano). 

-Con carácter xeral, non se autorizarán desviacións na ruta nin introdución 
de novas paradas en distancias inferiores a 2 km. As solicitudes de novas 
paradas/variacións na ruta de alumnado de ESO deben facerse antes de acabado 
xuño do curso académico anterior (variable cada ano). 

-Os percorridos, paradas, horas de saída das cabeceiras de ruta e vehículos 
autorizados estarán expostos. Cómpre indicar a parada correcta ao formalizar a 
matrícula. 

-Todos os vehículos chegarán ao centro cunha antelación máxima de 10 
minutos (nunca antes das 8:40 pola mañá e das 16:20 na tarde do martes). 

-A viaxe de persoas alleas nos vehículos escolares non está permitida. Cada 
escolar disporá da súa propia praza ou asento. Non poderán viaxar persoas de 
pé nin dúas persoas por asento. Todo o alumnado transportado (sexa por dereito, 
sexa por autorización excepcional) farao de forma gratuíta. 

-O transportista non ten capacidade para crear, modificar ou suprimir 
paradas, itinerarios ou horarios. Para solicitar unha nova parada ou a modificación 
dun itinerario, hai que solicitalo poñéndose en contacto coa dirección do centro (da 
forma e nos prazos explicados anteriormente). 

-O transporte escolar é unha actividade relacionada co centro, polo que calquera 
falta cometida por un alumno/a contraria ás normas de convivencia será corrixida 
de acordo co establecido nas normas do centro. Calquera alteración ou deficiencia 
que se produza debe ser comunicada á dirección do centro. 


