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Podería comezar este artigo 
falando de recordos propios 

sobre o transporte escolar no ru-
ral, pero comezarei por recordos 
de amigas, amigas da comarca 
de Ordes que recordan compar-
tir o transporte escolar coa ve-
ciñanza que ía á feira, coa veci-
ñanza e cos animais que levaban 
para vender nela. Nos meus re-
cordos de neno de Composte-
la o transporte escolar era o mo-
mento en que as crianzas dos 
cursos superiores coidaban das 
máis pequenas, un momento 
de autonomía posto que naquel 
momento non tiñamos coidado-
res ou coidadoras no transpor-
te escolar.

Calquera dos dous recordos 
non deixan de ser iso, recordos, 
pero teñen tamén algo do que 
debe ser o transporte escolar, 
como servizo educativo que é.

Para a CIG Ensino o transporte 
escolar é un momento máis do 
proceso educativo, un servizo 
máis do sistema educativo, un 
servizo que ten que mellorarse 
e non empeorarse, cousa que se 
logra, o de empeorar, con cada 
reforma que o Partido Popular 
fai ao servizo de transporte es-
colar.

Comecemos deixando claras al-
gunhas cousas: o transporte es-
colar é un servizo complementa-
rio do sistema educativo, e non 
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pode ser que sexan as empresas 
que o prestan as que marquen 
os horarios dos centros, cando 
non o tipo de xornada. Como 
pode ser que para facer cal-
quera cambio horario teñamos 
que contar co beneplácito da 
empresa de transporte? Como 
pode ser que o primeiro requi-
sito para lograr sequera votar a 
xornada única ou mixta sexa ter 
o beneplácito da empresa de 
transporte? Por iso solicitamos 
a derrogación da Lei 5/2009 de 
medidas urxentes para a moder-
nización do sector do transporte 
público de Galiza que estabele-
ce, de xeito xeneralizado, o in-
cremento dun 20% do custe do 
contrato do transporte no caso 
de que o centro mude de xorna-
da partida a continuada.

Esta é a realidade da lexislación 
galega en canto aos horarios e 
o transporte escolar; para a CIG 
Ensino é algo a erradicar xa que 
nunca o transporte escolar de-
bería marcar ou limitar os hora-
rios, tal e como fai nos centros 
escolares rurais, entendendo 
por rural mesmo boa parte dos 
arredores e dos barrios periféri-
cos das cidades e vilas galegas. 

Sigamos falando de problemas 
ou das incongruencias do trans-
porte escolar en Galiza: como 
pode ser que as nosas crianzas 
estean máis de unha hora no 
transporte? Si, máis dunha hora! 
Iso é o que pasa en moitos cen-
tros educativos do país, e se lle 
sumamos a esa hora o tempo de 
espera no centro educativo pro-
ducido polo desdobre de liñas, 
podemos falar de crianzas que 
pasan máis de tres horas ao día 
para chegar ao centro e volver 
á casa. Que tempo van ter esas 
nenas e nenos para xogar, para 
estudar, para ser nenas ou ne-
nos, para non facer nada…?

E que pasa coas crianzas no 
transporte? Pois que están coi-
dadas por persoal que non ten 
obriga de ter ningún coñece-
mento educativo, pois é per-
soal contratado de forma preca-
ria que fai o que pode pero que 

na súa maioría non ten a forma-
ción necesaria para desenvolver 
unha función educativa.

Acheguémonos agora ao que 
pasa con esas crianzas cando 
chegan ao centro antes da aper-
tura do mesmo, incluso máis de 
media hora antes segundo haxa 
desdobre de liña ou non; con-
cretamente, debemos pregun-
tarnos por quen os coida, e digo 
coidar, posto que se está facen-
do con eles. Segundo a Conse-
llaría é o profesorado quen ten 
que coidar a este alumnado ‒e 
así o fan‒ antes da entrada real 
nos centros educativos e así se 
indica na orde1 que regula a xor-
nada de traballo do persoal do-
cente. É esta unha función que 
debe realizar o profesorado? 
Para a CIG Ensino claramente 
non, entre as funcións do profe-
sorado non debería estar coidar 
ao alumnado antes da entrada e 
despois da saída do centro edu-
cativo. 

O transporte escolar debería 
ser un servizo educativo máis 
e, porén, en Galiza non o é. Só 
hai que ver o manual de acom-
pañante do transporte escolar 
para darse conta que a idea é 
outra: transportar, e como sem-
pre, cubrirse as costas. A Con-
sellaría inclúe no citado manual 
un apartado de educación via-
ria ‒víal segundo a Consella-
ría‒ deixando a responsabilida-
de nos centros educativos:

Os centros tamén teñen un pa-
pel importante á hora de educar 
sobre seguridade vial os/as ne-
nos/as.

Algúns consellos de accións 
para levar a cabo e considera-
cións a ter en conta neste sen-
so son: 

• Desenvolver a educación vial 
nas aulas. Incidir na importan-
cia de coñecer os riscos e bene-

1 ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se 
regula a xornada de traballo do persoal fun-
cionario e laboral docentes que imparten as 
ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio, de educación, modificada pola 
ORDE do 4 de xuño de 2012.

ficios do tráfico e máis concreta-
mente do transporte escolar. 

• A educación dende unha ida-
de temperá crea hábitos nos/as 
nenos/as beneficiosos no futuro. 

• Aproveitar o propio autobús 
escolar para a educación vial. 

Para quen coñeza a realidade 
do transporte escolar en Gali-
za nada do que estamos dicin-
do lle soará raro ou estraño, e 
todo se reduce a unha mesma 
cousa: aforrar uns euros e favo-
recer ás empresas de transpor-
te. Estas empresas que cada vez 
son máis grandes e apartadas 
da realidade galega só buscan 
o seu beneficio económico; em-
presas que non atopan na Con-
sellaría de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria o ne-
cesario contrapeso.

Por se todo o anteriormente ci-
tado era pouco a Consellaría de 
Educación dá un paso máis cara 
o abandono e inacción cedén-
dolle a xestión do transporte es-
colar á Consellaría de Infraestru-
turas. Co cal o que debería ser 
un servizo educativo comple-
mentario está deixando de ter 
esta función para pasar a de-
pender exclusivamente das ne-
cesidades económicas das gran-
des empresas do sector.

Ante o horizonte de 2020, ano 
no que rematan as concesións 
administrativas de transporte, a 
estratexia a seguir debería ser 
organizar o mapa escolar gale-
go, fixar o grao de dispersión 
do alumnado, a súa distribución 
por idades nos distintos centros 
e os horarios lectivos e, a partir 
de aí subordinar todo o demais, 
incluído o transporte escolar. 
Porén, a Consellaría está a facer 
todo o contrario. Após ceder-
lle a organización do transporte 
ao departamento de Infraestru-
turas, este introduciu a come-
zos de curso 2017/2018 a po-
sibilidade de que as viaxeiras e 
os viaxeiros convencionais utili-
cen este servizo. Nestes intres o 
que está a acontecer é que son 
os escolares os que están ven-
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do como se supeditan as súas 
necesidades ás das empresas 
e que estas mesmo pretenden 
ir substituíndo liñas regulares e 
ofertar só o servizo do transpor-
te escolar. Teremos que ter pre-
sente tamén o problema laboral 
de despedimentos que iso trae-
rá consigo, pero que non é tema 
deste artigo.

Compartir o mesmo vehículo 
alumnado e xente do corrente é 
malo de por si? Non, incluso po-
demos ir ao comezo do artigo e 
ver os recordos das miñas ami-
zades cando compartían o auto-
bús e vemos que son bos, pero 
non convén esquecer que exis-
te alumnado que non ten garan-
tido actualmente o dereito a ser 
transportado, como o de For-
mación Profesional e o de Ba-
charelato. Este colectivo pode 
atoparse na situación de non ter 
maneira de se desprazar ao seu 
centro educativo ao combinar-
se todo o transporte nunha úni-
ca liña, na que non tería praza 
reservada. Sería un desgraciado 
paradoxo que se estean abrin-
do as portas dos autobuses es-
colares á cidadanía en xeral e 
que se deixe en terra a parte do 
alumnado, novamente porque a 
Consellaría continúa sen exercer 
as súas funcións.

Pode o transporte escolar com-
partirse coa sociedade? Si; des-
de a CIG Ensino entendemos 
que o transporte escolar pode 
ser un medio de vertebración 
do rural galego, pero se se fai 
como é debido, e non só mi-
rando os réditos económicos. O 
transporte escolar debe seguir 
sendo o transporte principal 
para o alumnado galego que o 
precise, en calquera das situa-
cións do ensino non universita-
rio, incluído o ensino non obri-
gatorio.

Por iso é necesario un traballo 
previo de organización do mapa 
escolar galego, cunha clara de-
finición de onde e como que-
remos que funcionen as nosas 
escolas, antes de abordar a con-
tratación dun transporte escolar 
que vemos perigar como servi-
zo educativo, e que continúa a 
organizarse estritamente dende 
o punto de vista da convenien-
cia económica.

A solución do transporte esco-
lar debe englobarse nunha so-
lución a todos os servizos com-
plementarios do ensino galego: 
bos días, comedores, activida-
des extraescolares… Servizos 
dos que a Consellaría esca-
pa deixando a responsabilida-
de nas propias familias a través 

das Asociacións de nais e pais 
(ANPAS) ou nos Concellos.

Para a CIG‒Ensino é funda-
mental a elaboración dunha lei 
do transporte escolar de Gali-
za para garantir este dereito en 
todos os niveis educativos, no-
meadamente nas zonas rurais 
que non contan con transporte 
público regular. A organización 
e a regulación dos itinerarios 
ou confluencia de empresas en 
varios centros non poden con-
dicionar o horario e a xornada 
educativa. 

Esta lei levaría consigo a elabo-
ración dun plan de racionaliza-
ción do transporte escolar que 
supoña diminuír a permanen-
cia do alumnado nos autobu-
ses, acurtar os itinerarios, garan-
tir un servizo de transporte para 
a realización de actividades ex-
traescolares e complementarias 
e estabelecer medidas de segu-
ridade, como a existencia de zo-
nas de embarque, refuxios e ac-
cesos adecuados.

De igual forma, a Consellaría de 
Educación ten que dotar os cen-
tros de persoal para custodiar o 
alumnado nas agardas, desde a 
chegada do transporte escolar 
até o inicio das clases e desde 
o remate até a saída do trans-
porte.


