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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Prioridade de acceso do alumnado transportado 
Usuario lexítimo 

o Alumnado da ESO, FP básica e 2º ciclo de infantil cuxo domicilio estea situado a unha 

distancia do centro escolar superior a 2km calculada utilizando o itinerario máis 

directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, desde a parada até o centro escolar. 

Usuario en precario 
(é posible concederlle unha autorización excepcional anual expedida pola Xefatura 

territorial sempre que concorran os seguintes requisitos) 

• Que existan prazas vacantes 

• Que non comporte a modificación das rutas 

• Que non supoña a creación de novas paradas 

• Que non incremente a duración do traxecto 

• Que non precise a incorporación de acompañante 

1) Alumnado da ESO, FP básica e 2º ciclo de infantil 

cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada 

utilizando o itinerario máis directo, sen desvios e rodeos innecesarios, do centro 

escolar inferior a 2km e superior a 1km en zona urbanizada e 500m en zona non 

urbanizada (con prioridade, á súa vez,  dos discapacitados ou menores en idade sobre 

os maiores cando for preciso). 

2) Alumnado escolarizado en centros que non lle corresponden de acordo coas áreas de 

influencia fixadas en función dos seus domicilios familiares. 

3) Alumnado que, por causa de proximidade xeográfica, solicite a utilización de liñas de 

transporte correspondentes a centros distintos a aqueles nos que sexa matriculado. 

4) Alumnado de bacharelato e ciclos medios e superiores de FP. 

5) Acceso ao servizo por viaxeiros adultos do programa TES-BUS (alleos á actividade 

escolar). 

6) En caso de empates dentro do mesmo suposto decidirá a Xefatura territorial, logo da 

proposta do consello escolar. 

Normativa 
Instrución 1/2022 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, do 8 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no 

curso escolar 2022/23 (publícase anualmente) 

Asdo.: A secretaria. Dª Mónica Castells Cividanes     V. e pr.: O director. D. Juan Carlos Pérez Mestre 
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Lexítimo 
1 - ESO > 2Km 
En precario 
2 - ESO < 2Km 
3 - Bacharelato > 2Km 
4 - Bacharelato < 2Km 
5 - Outras persoas usuarias 

 


