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Páx. 3

PRESENTACIÓN

O transporte escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, está considerado como un servizo
educativo de carácter complementario destinado fundamentalmente a garantir e facilitar
o acceso á educación obrigatoria, constituindo un importante factor da súa calidade.
As características propias do servizo de transporte escolar determinan a existencia
dunha pluralidade de factores asociados á súa seguridade; resulta imprescindible, polo
tanto, que eses factores sexan unha preocupación constante para a administración
educativa e para as empresas que desenvolven o servizo, de xeito que o mesmo sexa prestado
nas máximas condicións de seguridade e eficacia para os seus usuarios e usuarias.
Unha das medidas máis importantes adoptadas pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria neste sentido é a implantación da figura da persoa acompañante de transporte escolar que, desde o curso escolar 2007-2008, vén prestando as
súas funcións na totalidade dos vehículos onde é necesaria a súa presenza consonte
ao disposto na lexislación vixente.
A importancia que posúe a prestación do servizo de transporte escolar fai necesaria
a implicación de todos os sectores pertencentes á comunidade educativa. Por esa
razón, a guía que presentamos ofrece información básica sobre os aspectos máis
relevantes en materia de seguridade que deben ser coñecidos non só polas persoas
que desenvolvan as funcións de acompañamento, senón tamén polo alumnado usuario,
polas súas familias e polos centros docentes ante calquera dúbida ou situación que
puidese xurdir.
Tanto a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria como as asociacións
e federacións de transportistas que colaboraron activamente no deseño desta
publicación, estamos convencidos de que este coñecemento e participación por parte
de todos os sectores implicados no transporte escolar redundarán nun servizo máis
seguro para todo o alumnado que fai uso do servizo de transporte escolar.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria
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NORMATIVA E ASPECTOS TÉCNICOS
DO TRANSPORTE ESCOLAR
NORMATIVA DO TRANSPORTE ESCOLAR

O transporte escolar é o servizo para o traslado do alumnado menor de dezaseis
anos dende o lugar onde técnica e legamente sexa posible, ata o centro docente no que
estea escolarizado, sempre que o seu domicilio se encontre fóra do núcleo urbano
onde se sitúa o centro escolar.
O transporte escolar xestionado pola Xunta de Galicia realízase en vehículos
autorizados e está destinado a alumnas e alumnos que cursen ensinanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria en calquera modalidade
de escolarización.
Na lexislación estatal vixente ten a consideración de servizo educativo complementario
e gratuíto para todos os centros públicos.
Teñen dereito á gratuidade do transporte escolar:
· O alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria e Ensinanza Secundaria
Obrigatoria que curse estudos no centro público que lle corresponda por
adscrición, sempre que ese centro diste máis de dous quilómetros do seu
domicilio, ou que por circunstancias excepcionais se autorice.
· O alumnado escolarizado en Centros de Educación Especial ou en Centros de
Escolarización Preferente, se as necesidades derivadas da discapacidade deste
alumnado dificultan o seu desprazamento ao centro escolar.
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NORMATIVA E ASPECTOS TÉCNICOS
DO TRANSPORTE ESCOLAR
CARACTERÍSTICAS DO TRANSPORTE

A antigüidade dos vehículos non debe superar os dez anos e non poderá exceder
en ningún caso os dezaseis anos dende a súa primeira matriculación.

O asento do/da conductor/a ten que estar protexido por unha pantalla transparente.
As portas teñen que ter un dispositivo de apertura a distancia que será accionado polo
conductor ou conductora.
As fiestras poden ter
de apertura como máximo
un terzo das mesmas.
O vehículo ten que
estar dotado de martelos
rompecristais.
As beiras dos chanzos
das escaleiras teñen que
ter cores vivas.
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Deben estar provistos de extintores de incendios (en vehículos de ata 23 prazas un
extintor. En vehículos de máis de 23 prazas é obrigatorio levar 2 extintores).

As saídas de emerxencia deben estar identificadas con rótulos onde aparezan as
seguintes inscricións.

SAÍDA DE EMERXENCIA ou SAÍDA DE SOCORRO
Os vehículos de transporte escolar deben levar dous identificativos na parte
dianteira: o sinal V10 e o logotipo da Xunta de transporte gratuíto.
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O “TES + BUS”

O Programa de Transporte Escolar Compartido de Galicia, “TES+BUS”, é un proxecto conxunto da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co obxectivo de promocionar o
transporte público colectivo nas zonas de carácter rural.
A actuación “TES+BUS” que se pon en marcha faino como unha experiencia piloto
de utilización mixta dos servizos de transporte escolar público, de tal xeito que calquera
cidadán ou cidadá das zonas onde se implanta poderá utilizar para os seus desprazamentos as rutas destes servizos.
O obxectivo do “TES+BUS” é facilitar os desprazamentos da poboación de zonas
con escasos servizos de transporte público, de tal xeito que, aproveitando o percorrido
dos autobuses escolares, se permita aos habitantes dos distintos lugares polos que
discorren, acceder, basicamente, ás cabeceiras dos concellos onde normalmente se
atopan, xunto aos centros escolares, os servizos básicos que ofrecen os concellos.
Os cidadáns e as cidadás que utilicen os servizos do “TES+BUS” aboarán a taxa de
1 euro por cada viaxe que realicen.
O funcionamento do “TES+BUS” coincidirá cos días e horarios nos que se realice
o transporte escolar.
No “TES+BUS” implantaranse unhas normas que rexerán na utilización conxunta
dos servizos de transporte escolar, que, en todo caso, primarán a utilización do transporte
polos escolares, ofrecendo as prazas que queden libres ao resto dos cidadáns e cidadás.
Requisitos:
- Viaxará unha persoa acompañante e adulta, que será a
que regule a orde no autobús.
- Os/as usuarios/as poderán subir en calquera das
paradas da ruta escolar.
- Os/as usuarios/as poderán baixar en calquera das paradas
da ruta escolar ou ao chegar ao centro educativo.
- Non se poderá subir con vultos que, a xuízo da persoa
acompañante, poidan entorpecer o paso.
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O/A ACOMPAÑANTE ESCOLAR

DEFINICIÓN

O/a acompañante escolar é a persoa encargada do coidado dos menores durante
o transporte e as operacións de acceso e abandono do vehículo, así como, no seu caso,
da recollida e acompañamento dos/das alumnos/as dende e ata o interior do recinto escolar.
A presenza da persoa acompañante é obrigatoria:
· Nos transportes públicos regulares de uso especial de escolares por estrada,
cando a terceira parte ou máis, do alumnado transportado teña unha idade
inferior a dezaseis anos no momento do inicio do curso escolar, sempre e cando
así se especifique na correspondente autorización.
· Cando se transporte alumnado con necesidades específicas. Neste caso, a
persoa acompañante deberá contar coa cualificación laboral necesaria para a
adecuada atención dese alumnado de necesidades educativas especiais.
· Nos transportes públicos de uso especial de escolares, de uso xeral,
transportes públicos discrecionais e privados complementarios, cando polo
menos o 50% das/dos viaxeiras/os sexan menores de doce anos.
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O/A ACOMPAÑANTE ESCOLAR

FUNCIÓNS E OBRIGAS DO/DA ACOMPAÑANTE ESCOLAR

· Recoller e acompañar o alumnado dende e ata o recinto escolar.
· Prestar especial atención durante a subida e baixada dos/das menores ao vehículo.
· Descender do vehículo mentres se realizan estas operacións.
· Controlar e vixiar os/as nenos/as en todo momento.
· Evitar que os/as nenos/as molesten o/a conductor/a.

· Evitar que os/as nenos/as crucen sen comprobar que non veñen vehículos.
· Revisar a adecuada colocación das mochilas .
· Atender a calquera neno ou nena que sufra algunha indisposición.
· Revisar, unha vez finalizado o transporte, o interior do autobús para
asegurarse de que non queda ningún escolar e non existen obxectos
abandonados dentro do vehículo.
· Comprobar que ninguén vaia de pé.
· Comprobar que non viaxan máis nenos/as que prazas ten o vehículo. Cada
neno/a debe ocupar unha praza.
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· O/A acompañante debe ir preto da porta central ou traseira, nunca a carón
do/da conductor/a.
· Comprobar se falta algún rapaz ou rapaza e comunicalo ao centro escolar.
· En caso de calquera incidencia, facer un parte de comunicación ao centro escolar.
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· Coñecer
a localización da
caixa de urxencias.
· Coordinar as operacións de evacuación do
vehículo en caso de accidente ou situación de emerxencia.
· Comprobar que o alumnado menor de doce anos non ocupe prazas contiguas
á do/da conductor/a. Aquelas persoas que teñan algunha discapacidade
situaranse nas prazas máis próximas ás portas de saída.
· Controlar que o alumnado que suba ao vehículo sexa usuario do servizo de
transporte escolar, así como de que non entre ningunha persoa allea a este
servizo.
· Comprobar que cada alumno baixe na parada que lle corresponde,
asegurándose de que son recollidos polos seus pais/nais ou persoa autorizada
para facelo. De non ser así, non deixar que baixen do bus e chamar ao centro
escolar ou á sua familia, se é o caso.
· Coñecer a situación e manexo dos materias de emerxencias: martelo
rompecristais, extintor e fiestras de emerxencia ou socorro.

EXTINTOR: en autobuses de máis
de 23 plazas son obrigatorios 2
extintores. Un cerca de cada porta.
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MARTELOS ROMPECRISTAIS DE
SEGURIDADE: colocados a carón
das xanelas, sempre de cor
vermella para facilitar a súa visualización e
sinalizados.

SAÍDA DE EMERXENCIAS:
sistemas de apertura de emerxencias
nas portas de saída.

· Coñecer os mecanismos de seguridade do vehículo (situación e funcionamento)...

Trapelas de socorro

TRAPELAS DE EVACUACIÓN: 2
colocadas no teito do autobús. Visibles
ao longo do corredor do mesmo.
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Apertura de portas:

APERTURA DE PORTAS: as portas terán un sistema de
apertura remota que será accionado polo/a conductor/a e
tamén terán un botón de apertura ante emerxencias a
carón das propias portas.
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O/A ACOMPAÑANTE ESCOLAR

IDENTIFICACIÓN E MATERIAIS NECESARIOS

O/A acompañante de transporte escolar ten que levar consigo:
· Un chaleco fluorescente con bandas reflectoras, identificado co anagrama da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

· Unha guía básica das funcións do acompañante.
· Unha acreditación expedida
pola entidade organizadora do
servizo.
· Unha mochila identificativa.
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· Unha relación nominal dos/das usuarios/as que recolla os seguintes datos:
nome e apelidos do/do alumno/a, nivel de escolarización e a parada na que se
incorpora á ruta. Estes datos serán facilitados polo centro e recollidos no
documento facilitado pola Consellería.
· Un sinal de tráfico para indicar unha parada momentánea.

· Unha caixa de urxencias de primeiros
auxilios.

· Un folleto de incidencias.
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PLAN DE SEGURIDADE VIARIA
DEBERES DOS/DAS USUARIOS/AS

Todos/as os/as usuarios/as do transporte escolar teñen que ser conscientes dos
perigos existentes, das situacións de risco existentes que hai que evitar e coñecer os
seus deberes para non xerar situacións de perigo.
· Os deberes dos/das usuarios/as do transporte escolar gratuíto son:
· Chegar á parada do autobús con tempo suficiente, polo menos 5 minutos
antes da hora a que ten previsto pasar o autobús.
· Non correr ao subir ao autobús nin tampouco ao saír.
· Esperar ata que o autobús pare, abra a porta e o/a acompañante dea o seu
visto e prace para entrar no autobús. Non empurrar a outros/as nenos/as para
subir o primeiro.
· Nunca camiñar por detrás do autobús. É moi perigoso xa que o/a conductor/a
non pode verte.
· Despois de subir ao autobús, quedar sentado no asento, colocar a mochila e
non gritar nin alborotar.
· Esperar a que o autobús estea totalmente parado para baixar del.
· Empregar a varanda das escaleiras para baixar do autobús.
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· Asegúrate que non levas nada enriba de ti que se poida enredar na porta do autobús.
· Non camiñar polo bordo da beirarrúa, nin invadindo a calzada. Se é posible
camiñar polas zonas peoniles, senón existen facelo o máis próximo ao bordo das
casas e a ser posible pola esquerda.
· Prestar atención ás entradas e saídas dos garaxes.
· Cruzar sempre polos pasos de peóns, con paso rápido pero sen correr nin
deterse na estrada.
· Sempre que existan, empregar os pasos superiores e inferiores para peóns.
· Cruzar en liña recta, é o camiño máis curto.
· Non sacar os brazos ou a cabeza polas fiestras.
· Non tirar papeles ou obxectos polas fiestras.
· Non apoiarse nas portas de saída nin accionar os sistemas de apertura dos
mesmos.
· Non cruzar nunca por diante do autobús xa que o resto dos vehículos non te
ven e pódese producir unha situación de risco.
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PLAN DE SEGURIDADE VIAL 2006-2010

A IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS

Moitos son os factores que interveñen no funcionamento do transporte escolar,
polo que controlar as distintas variables non é sinxelo. Só acadaremos prestarlle ao
alumnado un servizo digno, seguro e de calidade se todos contribuímos á súa mellora.
Unha das partes fundamentais neste proceso é a implicación da familia. As nais, os
pais, e os titores legais no seu caso, teñen a responsabilidade e o compromiso de
actuar activamente na seguridade dos seus fillos e fillas.
As situacións de risco poden ter como precedente unha mala actuación pola nosa
parte. Polo que se fai necesario ter controladas tamén esas variables.
Os pais, nais e titores legais deben asegurarse de que as nenas e nenos:
~ Non corran para chegar ao bus, nin o fagan ao subir ou baixar del.
~ Non empurren aos demais.
~ Chegan a tempo.
~ Se retiren cara a atrás cando chega o autobús.
~ Seguen as indicacións da persoa acompañante e do/da conductor/a.
~ Non gritan nin alborotan dentro do autobús.
~ Se manteñen sentados no seu sitio.
Ademais, os pais, as nais e os titores legais tamén deben de colaborar para minimizar as situacións de risco:
· No caso de que vaia recoller o seu fillo ou a súa filla no coche, sempre que sexa
posible, intente 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.
· Se decide recoller o seu fillo ou a súa filla no centro escolar, non se esqueza
de avisar e de entregar no centro un escrito no que conste que baixo a
súa responsabilidade ese día ou nun dos traxectos non fará uso do transporte
escolar.
· Coidarán da 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.
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PLAN DE SEGURIDADE VIAL 2006-2010

A IMPLICACIÓN DOS CENTROS DE ENSINO

A consideración do transporte escolar como servizo educativo complementario é o
que determina o interese e o esforzo que se realiza para que o mesmo se leve a cabo
coa máxima calidade e nas mellores condicións de seguridade.
A responsabilidade que comporta a prestación do servizo de transporte escolar fai
necesaria a implicación de toda a comunidade educativa.
As directoras e directores dos centros son os responsables de que o servizo de
transporte escolar se faga en condicións de calidade e seguridade. Para o cumprimento
destas funcións poderán delegar ou axudarse doutro profesional do centro que será
o/a coordinador/a do servizo.
Ao comezo do curso escolar a dirección do centro ou o/a coordinador/a de servizo
comunicaralles aos pais/nais dos usuarios do servizo de transporte escolar o horario e
os puntos de saída e chegada.
No caso de detectar deficiencias no servizo de transporte e/ou da persoa
acompañante, a dirección do centro ou o/a coordinador/a do servizo comunicarallas
verbalmente á empresa para a súa corrección, sen prexuízo da súa notificación por
escrito ao Servizo Provincial de Recursos Educativos Complementarios.
Estas deficiencias poderán ser detectadas tanto polo centro, como polo/pola
acompañante, o alumnado ou polas súas familias.
No centro habilitarase un documento onde se poidan rexistrar as posibles
incidencias. Este documento será custodiado pola dirección do centro docente.
Os centros tamén teñen un papel importante á hora de educar sobre seguridade vial
os/as nenos/as. Algúns consellos de accións para levar a cabo e consideracións a ter
en conta neste senso son:
~ Desenvolver a educación vial nas aulas. Incidir na importancia de coñecer os
riscos e beneficios do tráfico e máis concretamente do transporte escolar.
~ A educación dende unha idade temperá crea hábitos nos/as nenos/as
beneficiosos no futuro.
~ Aproveitar o propio autobús escolar para a educación vial.
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PLAN DE SEGURIDADE VIAL 2006-2010

A IMPLICACIÓN DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

As empresas de transporte que realicen o servizo de transporte escolar teñen as
seguintes obrigas:
Encomendar a función de acompañante escolar a persoas idóneas, maiores de
idade, capacitadas para o perfecto desenvolvemento das funcións relativas á seguridade no transporte escolar.
Ter sempre a disposición da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
toda a documentación que acredita o cumprimento das obrigas derivadas da normativa
laboral e social, en relación co persoal que preste o servizo de acompañante.
Facilitar unha persoa de contacto responsable para a resolución das anomalías que
poidan producirse no desenvolvemento do servizo.
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PLAN DE EMERXENCIAS

A pesar de todas as medidas de seguridade, os accidentes desgraciadamente poden
suceder en calquera lugar ou momento, por iso a necesidade de estremar as precaucións.
Todas as que adoptemos son poucas.
As causas que motivan os accidentes son moi variadas, ademais das provocadas por
causas mecánicas ou erros humanos, o estado das estradas ou as condicións meteorolóxicas constitúen importantes factores de risco, noutras ocasións poden influír outros
factores, tales como outros vehículos que circulen nas proximidades do autocar escolar
ou incluso os mesmos viaxeiros deste poden constituír factores determinantes dun incidente non desexado.
Hai que ter un plan previsto para cubrir os numerosos aspectos dun accidente e os
procedementos de emerxencia oportunos. Non só os accidentes poden obrigar á
evacuación do autobús escolar, incidentes de entidade no interior do mesmo ou un
atasco en lugar perigoso (túnel ou paso a nivel) son razón suficiente para levar a cabo
a evacuación.
Ante o amplo abano de posibles situacións de risco, cómpre incidir en aspectos
básicos de tres liñas de actuación:

1/ Primeiros Auxilios
2/ Evacuación do vehículo
3/ Actuación rápida ante situacións de perigo
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PLAN DE EMERXENCIAS

1/ PRIMEIROS AUXILIOS

Os primeiros auxilios son coidados inmediatos e provisionais, prestados a persoas
accidentadas o con enfermidade, no mesmo lugar dos feitos.
Os obxectivos principais dos primeiros auxilios son:
~ Conservar a vida.
~ Evitar agravar ou empeorar as lesións que se presentan.
~ Asegurar o traslado a un centro asistencial nas mellores condicións posibles.

Para isto e necesario recordar as seguintes premisas importantes:
1.- TRANQUILIDADE: hai que actuar á présa pero con serenidade e
transmitindo sensación de tranquilidade aos demais; incluída a propia vítima.
2.- Protexer o lugar dos feitos para impedir novos accidentes.
3.- Socorrer as vítimas e alertar os servizos de emerxencias 112. No caso
de que un/unha viaxeiro/a se faga dano ou quede ferido/a o/a acompañante
empregará a caixa de urxencias existente no autobús. No caso de que se poña
enfermo de forma repentina acudirase ao centro médico máis próximo ou
chamarase aos servizos de emerxencias.
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PLAN DE EMERXENCIAS

2/ EVACUACIÓN DO VEHÍCULO
ANTE SITUACIÓNS DE PERIGO
Existen diferentes instrucións ou maneiras de actuación dependendo do incidente
que se produza:
· Avaría mecánica :
Se a incidencia pode resolvela o/a propio/a condutor/a os viaxeiros e as viaxeiras
procurarán non descender do vehículo, e en caso de facelo deberán seguir as
instrucións do/da conductor/a e do/da acompañante e permanecer afastados do lugar
onde se encontra o vehículo.
· Bloqueo de portas e evacuación por fiestras de socorro ou trapelas de evacuación:
En caso de bloqueo de portas procederase a evacuación polas fiestras de socorro
despois de romper os cristais de seguridade co martelo do vehículo.
Os viaxeiros e as viaxeiras seguirán as instrucións do/da conductor/a e do/da
acompañante. Un dos dous será o primeiro en saír pola fiestra co fin de recoller os
escolares e o outro dende dentro axudando aos usuarios e ás usuarias a saír.
· Incendio de motor ou outras partes:
O primeiro paso será intentar sufocar o incendio cos sistemas de extinción existentes
no vehículo e no caso de que non sexa posible chamar os servizos de emerxencias.
No caso de que fose necesaria a evacuación farase de forma ordenada empregando
todas as portas de acceso e de socorro dispoñibles.
· Choque frontal, lateral ou alcance:
Ante esta situación o primeiro paso será solicitar auxilio aos servizos de emerxencias.
Despois procederase á evacuación do vehículo seguindo as indicacións do/da
conductor/a e do/da acompañante empregando as saídas de emerxencias: as portas de
acceso, as trapelas de evacuación ou as fiestras de seguridade segundo se considere
máis oportuno. O/A acompañante debe de seguir sempre as indicacións do/da
conductor/a.
No caso de que alguén se encontre ferido ou inconsciente procederán ao seu
rescate o persoal de bombeiros, a garda civil ou a policía, procurando mentres tanto a
su inmobilización co fin de non empeorar as súas feridas.
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· Caída á auga e evacuación:
Se é posible en primeiro lugar solicitarase auxilio.
Procederase á evacuación polos puntos dispoñibles e axeitados sempre que o
vehículo non se atope totalmente sumerxido.
No caso de que o vehículo quedase totalmente sumerxido procederase á
evacuación cando a presión interior e exterior quede igualada.
· Incidencias dos usuarios e usuarias: enfermidade ou ferida:
No caso de que un usuario ou usuaria se manque durante a viaxe, o/a acompañante
empregará a caixa de urxencias que para tal efecto existe no autobús. Se fose preciso
chamaranse aos servizos de emerxencia.
No caso de que un viaxeiro ou viaxeira se poña enfermo repentinamente, solicitarase auxilio ao teléfono 112 ou ben trasladarase con urxencia a un centro médico, estando en todo momento o/a acompañante con el.

Páx. 26

PLAN DE EMERXENCIAS

3/ SITUACIÓNS DE PERIGO
CASOS PRÁCTICOS

De cando en vez as situacións de perigo son máis frecuentes do que pensamos e
incluso chegan a pasar desapercibidas debido a que ocorren decote.É aí onde aparece
a necesidade de modificalas para evitar as devanditas situacións de risco.
Estes son algúns dos casos máis comúns:
1.- Cruzar no paso de peóns mirando antes a cada lado.

<BEN
->
MAL
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2.- Sentarse ben no autobús.

<BEN

->
MAL
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3.- Non obstaculizar o paso dos autobuses.

<BEN

->
MAL
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4.- Baixar e subir do autobús ordenadamente, sen correr nin empurrar.

<BEN

->
MAL
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5.- O/A acompañante de transporte escolar durante a viaxe debe de situarse nas
inmediacións da porta traseira ou central.

<BEN

->
MAL
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6.- Acceder e saír do colexio ordenadamente.

<BEN

->
MAL
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7.- Respectar a parada de bus.
Non aparcar nin ocupar o sitio reservado para os autobuses.

<BEN

->
MAL
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8.- Seguir as ordes da policía.

<BEN

->
MAL
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9.- Non correr diante do autobús.

<BEN

->
MAL
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10.- O autobús de transporte escolar debe estar dotado dos medios de seguridade
precisos e no seu lugar indicado de fácil acceso.

<BEN

->
MAL
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11.- O autobús de transporte escolar ten que estar debidamente identificado cos
sinais obrigatorios.

<BEN

->
MAL
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12.- O/A acompañante de transporte escolar ten que levar todos os elementos
identificativos e o material obrigatorio.
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