
 RUTES DE TRANSPORT 

 No es contempla la possibilitat d’utilitzar l’autobús de forma esporàdica. 
 Les famílies usuàries es comprometen a emprar el servei tal i com 
 l’han reservat a la sol·licitud d’inscripció. 

 VEHICLE  PARADES  RECOLLIDA  ARRIBADA  TELÈFON 
 MONITORA 

 V209  Sant Climent  8:25  14:10  664588629 
 V210  Cales Coves  8.10  14:20  609476422 
 V210  Binixíquer  8.20  14:15  609476422 
 V 352  Llucmaçanes 

 Pla St.Gaietà,12 
 8:25  14:05  630839586 

 V 352  Llucmaçanes 
 Camí  Na  Ferranda, 
 Km12,1 

 8:30  14:10 
 630839586 

 Trajecte del V209: St Climent-MLL Serra  i viceversa. 
 Trajecte del V210: Cales Coves- Binixíquer- MLL Serra i viceversa. 
 Trajecte del V352: Llucmaçanes-MLL Serra i viceversa (2 parades) 

 QUÈ FEM SI NO PODEM AGAFAR EL BUS? 
 En  el  cas  d’un  imprevist,  heu  d’avisar  a  la  MONITORA  del  servei  enviant 
 un whatsapp al telèfon indicat a dalt,  amb aquestes dades. 

 COORDINADORA:ISABEL GARCIA. 

 SUGGERIMENTS, QUEIXES O INCIDÈNCIES 
 Per  qualsevol  suggeriment,  queixa  o  incidència,  podeu  comunicar-ho  a  la 
 Secretaria del centre: secretaria@ceipmarialluisaserra.cat 

 NOTIFICACIONS DE LES FAMÍLIES EN CAS DE CANVIS 
 Qualsevol canvi que es faci en l’ús del transport (baixes puntuals o 
 definitives, canvi de domicili, deixar de fer l’anada o tornada... ) la família ho 
 ha de comunicar a la Secretaria del centre  amb prou  temps d’antelació i 
 al tutor/a de l’alumne.  . 

 EN CAP CAS PODEN FER US DEL TRANSPORT ALUMNES QUE 
 NO HO HAN SOL·LICITAT. 

 Gràcies per utilitzar correctament el transport escolar. 

 FUNCIONAMENT I 
 NORMES 

 DEL TRANSPORT 
 ESCOLAR 

 CURS 2022-23 

 CEIP Maria Lluïsa Serra 



 BENEFICIARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 

 És beneficiari directe del transport escolar l’alumnat: 
 ●  Amb domicili d’empadronament a  Llucmaçanes, Sant Climent, 

 Binixíquer i Cales Coves. 
 ●  L’alumnat del CEIP M. Lluïsa Serra amb plaça escolar adjudicada 

 des de l’escola pública que té adscrita (EI Sant Climent) i amb 
 germà/na amb plaça a l’EI Sant Climent, en les condicions 
 establertes a la normativa que regula el transport escolar. 

 Altres casos, com  l’alumnat amb domicili a Cala en  Porter  , consultar amb la 
 secretaria del CEIP Maria Lluïsa Serra. 

 NORMES D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI  EN TEMPS DE COVID 

 Per  tal  de  garantir  la  seguretat  i  la  bona  convivència  durant  la  utilització 
 del  servei,  l’alumnat  usuari  del  transport  escolar  haurà  de  complir  les 
 següents de normes: 

 Abans i després del viatge  : 

 ✔  Ser puntuals a la parada. 

 ✔  La  responsabilitat  als  matins,  abans  de  pujar  al  bus,  és  de  les  famílies. 

 Han  d’esperar  en  ordre,  per  accedir  al  vehicle  en  fila  i  per  la  porta  de 
 davant. 

 ✔  Durant  el  trajecte  a  peu  del  centre  a  l’autobús  i  viceversa,  l’alumnat 
 haurà  de  mantenir  un  bon  comportament  i  seguir  les  instruccions  que  els 
 dóna l’acompanyant (anar per la vorera, no córrer...) 

 Durant el viatge  : 
 ✔  L’alumnat  es  mantindrà  assegut  correctament,  al  seient  assignat, 

 durant  el  trajecte.  No  és  permès  d’aixecar-se  del  seient  ni 
 quedar-se al passadís fins que l’autocar estigui aturat. 

 ✔  No  es  pot  molestar  o  distreure  el  conductor,  i  ens  dirigirem  a  ell  de 
 manera respectuosa. 

 ✔  No  es  permet  l’ús  de  telèfons  mòbils,  tauletes  ni  aparells 
 electrònics. 

 ✔  S’emprarà  un  to  de  veu  adequat  dins  l’autobús  per  evitar 
 distraccions del conductor. 

 ✔  Es  mantindrà  una  actitud  respectuosa  amb  els/les  companys/es  (no 
 cridar,  no  insultar,  no  donar  cops  o  realitzar  qualsevol  tipus  d’accions 
 que puguin molestar). 

 ✔  Es  seguiran  les  instruccions  de  la  persona  acompanyant  que  en 
 aquest  moment  és  la  responsable,  juntament  amb  el  conductor,  de 
 garantir un trajecte segur. 

 ✔  Per  mantenir  el  vehicle  en  bones  condicions,  no  es  pot  menjar  ni 
 beure  i  no  es  pot  fer  malbé  cap  dels  seus  elements  (seients,  cortines, 
 ...). 

 ✔  Qualsevol  desperfecte  causat  en  el  vehicle,  obliga  a  l’alumne/a  a 
 reparar el dany o fer-se càrrec del cost econòmic 

 ✔  Abans  de  davallar  de  l’autobús  es  mirarà  de  no  deixar-hi  objectes 
 personals,  etc.  Si  obliden  alguna  pertinença  s’ha  de  demanar  al  dia 
 següent a la monitora. 

 ✔  En  cas  de  pluja  i  per  la  seguretat  dels  fillets/es,  el  més  recomanable 
 és portar posades botes d’aigua i abric amb caputxa o impermeable. 

 ✔  En  cas  de  conductes  contràries  a  aquestes  normes  s’emplenarà  un 
 full  d’incidència  del  qual  s’informarà  a  la  família  i  es  prendran  les 
 mesures adients. 

 En arribar a l’escola  : 

 ✔  L’alumnat  acompanyat  per  la  monitora,  accedirà  al  centre  i  es  dirigirà 

 a  la  zona  de  la  recollida  del  seu  grup;  esperarà  allà  fins  les  8:45  a 
 que soni la música i els docents els recullin per entrar a classe. 



 MESURES D’INCOMPLIMENT DE LES NORMES 

 Primera i segona amonestació  : 
 ●  La  monitora  avisa  a  l’alumne/a  de  la  falta  comesa,  fa  rectificar  a 

 l’alumne i el fa reflexionar sobre la seva conducta. 
 ●  Si  la  monitora  ho  considera  necessari  canviarà  l’alumne/a  de  lloc  per 

 tal de mantenir l’ordre i calma durant el trajecte. 
 ●  S’avisa a la família en el moment de la recollida. 
 ●  S’emplena el full d’incidència i es lliura a direcció en sol demà. 
 Tercera amonestació: 
 ●  Es  registra  per  escrit  la  falta  comesa.  Es  torna  a  comunicar  a  la 

 família i a direcció del centre. 
 ●  En  aplicació  de  les  competències  assignades  al  director,  es  farà 

 amonestació  escrita  i  suspensió  del  dret  d’ús  del  servei  de 
 transport per un període de entre un a cinc dies. 

 Quarta amonestació: 
 ●  S’obre  expedient  de  suspensió  del  dret  d’assistència  al  transport 

 escolar. 


