NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR
1. Les persones usuàries de transport escolar han de pujar i baixar en la parada
assignada. Si es vol sol·licitar un canvi de parada, la persona progenitora/tutor/tutora ha
de presentar la sol·licitud per escrit al centre educatiu.
2. S’ha d’estar present a la parada a l’horari establert per tal de garantir la puntualitat del
servei.
3. L’alumnat ha de respectar les indicacions de qui acompanya, com a responsable de la
seguretat del trajecte i del comportament cívic de l’alumnat. En cas de tenir un
comportament inadequat, la persona responsable que acompanya ho comunicarà a la
direcció per tal que adopti les mesures oportunes, d’acord amb el Reglament de Règim
Intern de cada centre.
4. Cal pujar i baixar de l’autocar amb ordre i seguint les indicacions de qui acompanya.
5. Durant el trajecte l’alumnat ha de seure al seu seient. Queda prohibit aixecar-se amb
l’autocar en marxa. En cas que el vehicle porti cinturó de seguret és obligatori posarse’l.
6. L’alumnat ha de respectar el vehicle. En cas de desperfectes, se’n farà càrrec la família.
7. No es permetrà ni menjar, ni beure, ni fumar dins l’autocar.
8. Queda prohibit parlar amb el/la xofer durant el trajecte i s’ha de respectar la persona
que acompanya i el/la xofer. El centre podrà sancionar a l’alumnat que de manera
sistemàtica desobeeixin les instruccions donades per la persona responsable.
9. Abans de baixar de l’autocar, s’ha de procurar de no deixar-hi objectes personals.
10. La direcció del centre podrà privar del dret d’utilització del transport durant el nombre de
dies que consideri convenient, a qui incompleixi la normativa.
11. En cas que l’alumne/a no sigui recollit/ida per la persona designada a la parada, passat
un temps d’espera prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat,
en cas que manquin, s’adreçarà l’alumnat a l’ajuntament del municipi, per tal que la
persona autoritzada els/les reculli sense perjudici que atesa la seva edat i amb
l’autorització expressa dels familiars responsables/tutor/tutora, no sigui necessari aquest
requisit (Decret 151/96, art. 6, e). En cas que els familiars no siguin a la parada, el bus
esperarà un temps prudencial de cinc minuts com a màxim i el/la monitor/a portarà
l’alumne/a a la policia local i aquests intentaran buscar els seus familiars.
12. La persona acompanyant controlarà l’ús del servei de transport.
13. Si no es té la intenció d’utilitzar el servei de transport en un viatge concret, cal
comunicar-ho anticipadament a qui acompanya i al centre.
14. En cas que un/a alumne/a, de forma sistemàtica, no tingui intenció d’utilitzar el servei de
transport en dies concrets, ho comunicarà a qui acompanya.
15. La no utilització regular del servei de transport escolar pot fer perdre el dret a la plaça.
Aquesta decisió serà comunicada als centres educatius i a les famílies.
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