NORMATIVA PER A L’ALUMNE/A QUE UTILITZA EL SERVEI
D’AUTOBÚS DE LES ALZINES I BELL-LLOC
Servei de transport escolar
El col·legi disposa d’un servei d’autocars amb unes rutes, parades i horaris concrets. Per
poder fer ús del transport escolar és necessari demanar-ho per escrit a través de la butlleta
que es facilitarà des de la secretaria i es renovarà cada curs escolar. El transport escolar és
un servei que ofereixen Bell-lloc i Les Alzines a les famílies i, per tant, és una continuació de
la tasca educativa del col·legi. Si els pares desitgen fer alguna observació sobre
l’organització o el funcionament dels servei, podran contactar amb el coordinador
d’autobusos. Per a fer un bon ús

d’aquest servei, els alumnes han de mostrar un

comportament correcte als viatges i seguir les indicacions de la persona encarregada
d’autobús, respectant sempre la normativa de convivència. L’objectiu d’aquesta normativa
és el bon funcionament del servei i la seguretat dels/de les nostres alumnes.

Normativa del transport escolar
1. Al matí és convenient que els alumnes siguin a la parada entre 5 i 10 minuts abans de
l’hora fixada, i a la tarda les alumnes de Les Alzines hauran de ser a l’autobús a les 16.50h
per poder sortir puntuals.
2. Els alumnes que utilitzen el servei de transport escolar no poden sortir del recinte escolar
sota cap concepte, ni abans de l’inici de les classes al matí ni al finalitzar les classes de la
tarda. Els alumnes han d’anar directament de l’autobús a l’aula, i de l’aula al bus.
L’incompliment d’aquesta norma serà responsabilitat de l’alumne. La raó principal d'aquesta
mesura de prudència és la seguretat del propi alumne.
3. A la tarda, en cas que l’autobús arribi a la parada i no hi hagi cap persona responsable de
recollir el nen/a, es continuarà amb la ruta. El responsable de l’autobús NO deixarà
l’alumne/a sol/a a la parada, llevat que hi hagi una autorització escrita de la família.
4. Els horaris de les parades mitjanceres són sempre aproximats.
5. Si l’autobús arriba amb anticipació, haurà d’esperar-se fins a l’hora prevista de sortida.

6. Si hi hagués alguna inclemència atmosfèrica, és la direcció del col·legi qui decideix si s’ha
d’avançar i/o anul·lar, per seguretat, una ruta d’autobús. En aquest cas s’avisarà des de
secretaria les famílies afectades. En cas d’obres en la vía pública, serà el col·legi qui
decidirà la ruta a seguir d’acord amb la companyia d’autobusos.
7. Cada alumne tindrà un seient fix, on restarà assegut correctament. L’alumne estarà
cordat amb el corresponent cinturó de seguretat i no es podrà aixecar durant el trajecte. El
seient central de l’última filera no el poden utilitzar els menors.
8. Els alumnes han de tenir cura material de l’autocar i, també, de la seva neteja. Si
observen algun desperfecte, cal que ho notifiquin a l’acompanyant abans d’iniciar el trajecte.
Els alumnes mai manipularan els elements de seguretat de l’autocar: extintors, martells, etc.
9. A l’autocar no es pot menjar ni beure. Tampoc es podran pujar les motxilles a dalt; sí que
podran portar un llibre, una llibreta i un llapis o bolígraf. Els alumnes col·locaran les
motxilles, bosses, paquets, pilotes... en el maleter.
10. Els alumnes aniran a l’autocar correctament vestits, amb l’uniforme de l’escola.
11. Els alumnes no es dirigiran a vianants o a altres conductors amb gesticulacions
despectives i/o ofensives.
12. La relació entre els alumnes a l’autocar ha de ser respectuosa com en qualsevol altra
activitat educativa del col·legi.
13. Els alumnes respectaran les indicacions dels acompanyants, els quals tractaran amb el
màxim de respecte.
14. Només es podrà fer ús individual, correcte i responsable del mòbil i d’altres aparells
electrònics. Està totalment prohibit gravar un vídeo, un àudio o fer fotografies dins de
l’autobús. Es podrà escoltar música sense interferir ni molestar la resta.

Com avisar l’escola per un canvi d’autobús
Cal avisar les secretaries de les escoles abans de les 15h en els següents casos:
●

Si algun dia no utilitza el transport escolar.

●

Si es vol utilitzar un autobús diferent al que és habitual, o bé necessita l’ús
del transport escolar, ocasionalment.

●

Si es vol demanar un canvi de la parada habitual.

Números de telèfon per avisar:
●

Secretaria Central Bell-lloc del Pla: 972 23 21 11

●

Infantil Bell-lloc: 972 23 25 50

●

Secretaria Central Les Alzines: 972 98 06 06

●

Infantil Les Alzines: 972 98 06 07

Important: es prega als pares que NO utilitzin l’agenda escolar per comunicar assumptes del
transport escolar.

Qui és i quina funció fa l’acompanyant d’autocar?
Els acompanyats són els màxims responsables dels alumnes durant el desplaçament fins a
la seva arribada al poble o a l’escola. Són els responsables del col·legi a l’interior dels
autobusos i, per tant, vetllaran en tot moment per fomentar un clima de convivència i
respecte durant el trajecte. Evitaran que es produeixin actituds que atemptin contra les
normes de convivència o contra la integritat física dels alumnes. Comunicaran de manera
immediata al coordinador qualsevol acte d’indisciplina o manca de respecte vers ells o vers
la resta dels alumnes i, al seu torn, el coordinador ho comunicarà a la Direcció de l’escola.

Normativa específica de disciplina
LES MESURES DISCIPLINÀRIES DAVANT LES INCIDÈNCIES SÓN CLARES i
ESTABLERTES DES D’ARA:
Infraccions LLEUS:
o

La primera vegada s’avisa els pares que a la propera hi haurà DOS DIES
DE BAIXA DEL TRANSPORT.

o

A LA SEGONA VEGADA, DOS DIES DE BAIXA i avís que a la tercera
seran CINC.

o

A la tercera vegada, CINC DIES DE BAIXA i avís que a la propera
vegada se’l donarà de baixa del servei de transport.

o

A la quarta, SE’L DONARÀ DE BAIXA del servei.

Infraccions GREUS:
o

Es va directament a l’expulsió de dos dies.

o

L’acumulació de faltes lleus es pot considerar una falta greu.

Infraccions ESPECIALMENT GREUS:
o

Rebran un tractament igual al que rebrien de no tractar-se d’un afer en
l’àmbit del transport amb la mateixa normativa de sancions:. Comissió de
convivència, expedient, etc.

* Es consideren infraccions lleus: tirar papers, impuntualitat, menjar a dins el bus, dir alguna paraula
inadequada, aixecar-se durant al trajecte o bé deslligar-se.
* Es consideren infraccions greus: faltar al respecte a un company o adult (sigui acompanyant o
conductor de l’autobús), o fer algun gest despectiu i/o ofensiu a les persones de l’exterior de
l’autobús.
* Es consideren especialment greus: mal ús dels aparells electrònics (realització i/o difusió de
fotografies, gravacions d’àudio i/o vídeo, visualització de contingut inapropiat), material gràfic que no
s’ajusti a l’educació de l’escola, assetjament a tercers…

