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Normativa transport escolar: 

 

- Cal que els alumnes estiguin 5 minuts abans del temps indicat a la parada. En el 
cas que l’alumne no estigui a la parada corresponent, se l’esperarà fins a l’hora 

indicada i després se seguirà el trajecte. En el cas que es perdés l’autocar, l’alumne el 

podria agafar en parades posteriors, però en cap cas es podrà recollir un alumne fora 
de les parades establertes dins de la ruta. 
 

- Si la família no recull a l’alumne a la parada corresponent, el monitor/a es 
posarà en contacte amb l’escola, qui localitzarà la família; mentre espera una 

resposta, el monitor/a continuarà el seu trajecte. En el cas que en posteriors parades 

no s’hagi pogut recollir l’alumne, el monitor/a s’esperarà a la darrera parada amb 

aquest fins que arribi algun familiar, si no es pot localitzar cap familiar, l’autocar, el 
monitor/a i l’alumne hauran de tornar a l’escola. Per aquest motiu és important que 

l’escola tingui actualitzats els números de telèfon de contacte. 
 
- La comunicació d’incidències, canvis de ruta, o parada, s’ha de realitzar via 

agenda escolar. Només s’ha d’utilitzar el telèfon per un avís de darrera hora, i 

sempre abans de les 16:30h. Els monitors/es no poden donar els seus números de 
telèfon personals a les famílies. 
 

- Qualsevol demanda de canvi de ruta, cal fer-la amb antelació per poder confirmar 

si la nova ruta té places disponibles. 
 

- També us demanem que confirmeu via agenda escolar si els vostres fills i filles, 

de manera fixa, són absents d’autocar o bé canvien de ruta algun dia, malgrat haver-
ne deixat constància durant el curs 2021-2022. També cal que ens signeu les diferents 

autoritzacions per tal que els vostres fills i filles puguin marxar sols, en el cas que no 

els estigui esperant ningú a la parada. 
 

- L'ús de mascareta continua sent obligatori en el transport, per tant, tots els 

alumnes han de portar-la posada durant el servei, o si no, no podran utilitzar-lo. 

També cal que portin una de recanvi dins un sobre de paper o estoig. 
Si un alumne no porta mascareta o aquesta està malmesa, l'escola li proporcionarà 

fins a un màxim de 2 mascaretes quirúrgiques, però a la tercera ocasió facturarem 

l'import d'una mascareta quirúrgica (2 euros) en el següent rebut. 
 

Tot agraint-vos la vostra col·laboració. 
 
 

Atentament, 

 
Sara Amela 
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