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JUSTIFICACIÓ

La finalitat del servei del transport escolar és facilitar el desplaçament gratuït a
l’alumnat d’educació obligatòria quan s’hagi d’escolaritzar en un centre públic ordinari.
En aquest document queden recollides totes les normes a seguir per fer un bon ús del
transport escolar.

USUARIS

Actualment, l’ús de la mascareta és obligatòria per a tots els usuaris del transport
escolar (també per a l’alumnat d’educació infantil), llevat que presentin o es doni alguna
circumstància que faci inviable la seva utilització. (art 6.1 i 6.2 del RD-L 21/2020 de 9
de juny). No serà obligatòria la mascareta en el cas d’alumnes fins a 6 anys o amb
qualque malaltia, dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la
mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin
d’autonomia per llevar-se-la, o presentin alteracions de conducta que facin inviable la
seva utilització.

Els usuaris de transport escolar han de pujar i baixar a l’aturada assignada des de
principi de curs i només podran canviar-la en els casos justificats. Si es vol sol·licitar un
canvi d’aturada, els pares han de presentar la sol·licitud per escrit al centre educatiu i
aquest ho farà arribar a la Conselleria d’Educació.

Els alumnes sol·licitants de transport escolar que en el moment de matricular-se en un
centre educatiu hagin obtingut puntuació per domicili de treball dels pares, tendran dret
a utilitzar la parada més pròxima a aquest domicili, però no es crearà una parada
específica per al seu lloc de residència habitual. 

En el cas de progenitors separats, els alumnes només tenen dret a una ruta. En els
casos de progenitors separats amb custòdia compartida, l’exigència mínima d’ús del
servei serà del 35% dels trajectes d’anada i tornada mensuals. 

Els alumnes de nivells educatius obligatoris han de presentar una sol·licitud d’acord
amb l’annex 1 i els de transport escolar adaptat segons l’annex 3, a la secretaria del
centre durant el mes de juny o en el termini de formalització de matrícula per a les
noves incorporacions, a l’efecte de poder organitzar de manera correcta el transport
escolar i disposar d’una previsió exacta de dades.



Els alumnes matriculats el mes de setembre i altres alumnes d’escolarització
obligatòria que no hagin presentat la sol·licitud en els terminis fixats anteriorment, ho
poden fer durant els deu primers dies de curs i, en cas que les places contractades
siguin insuficients, romanen en llista d’espera fins que l’Administració pugui resoldre el
cas. 

Es considera habitual un ús de, com a mínim, el 70 % mensual del servei (computant
dos trajectes diaris). En el cas d’alumnes amb una assistència inferior, si no existeix
una causa justificada, se’ls revocarà l’autorització i se’ls retirarà el carnet de manera
permanent. Únicament se’ls pot tornar a admetre per acord del consell escolar, amb la
petició i el compromís previ per escrit de la família de l’alumne de complir amb una
assistència mínima del 70 % mensual. En cas de reincidència, la revocació serà
definitiva. 

Aquelles famílies que durant el curs escolar canviïn de domicili han de fer ús d’una
parada ja existent fins a finalitzar el curs escolar. 

Els alumnes únicament estan autoritzats a fer ús de la línia, vehicle, seient i parada que
indica el carnet/document que li ha expedit el centre, el qual es personal i intransferible.

Els alumnes per poder fer ús del transport resten obligats a exhibir el carnet/document
abans esmentat a l’acompanyant del transport en cada una de les rutes (anada i
tornada), sense el qual li pot ser denegat l’ús. 

L’alumnat de segon cicle d’educació infantil pot ocupar places vacants en alguna
de les rutes concertades per a l’alumnat dels nivells obligatoris, sense cap cost,
amb l’autorització prèvia i expressa de la direcció del centre educatiu receptor
d’aquest transport. Aquests alumnes queden subjectes a les condicions següents: 

- Tenen caràcter provisional i depenen de l’existència de places vacants en
alguna de les rutes concertades. 

- No computen a l’hora de fer la previsió del servei de transport escolar i s’han
d’adaptar als trajectes, horaris i parades establerts per a l’alumnat dels nivells
obligatoris. 

- Han de presentar la sol·licitud cada curs per escrit (annex 2), amb registre a la
secretaria del centre corresponent, abans de deu dies naturals comptadors des
del primer dia lectiu del curs segons el calendari escolar de cada curs
acadèmic.

- Només es poden incorporar al servei de transport quan les places dels alumnes
d’estudis obligatoris estiguin assegurades. 

- Quan es produeixi la incorporació d’alumnes que cursin ensenyaments de
caràcter obligatori amb dret al servei de transport escolar i no hi hagi places
vacants, s’ha de produir la baixa d’un nombre igual d’alumnes autoritzats
provisionalment en els ensenyaments no obligatoris d’acord amb el previst
respecte de l’ordre de prelació aplicat per a la utilització del servei. 

Amb la intenció d’evitar conflictes els alumnes tendran assignat un seient determinat
dins el bus. Si apareixen conflictes, el centre podrà canviar de lloc a l’alumnat.

Altres normes importants per als usuaris de transport escolar són:



- Estar present a l’aturada a l’horari establert per tal de garantir la puntualitat del
servei.

- Respectar el xofer i les indicacions de l’acompanyant, com a responsable de la
seguretat del trajecte i del comportament cívic de l’alumnat. En el cas de tenir
un comportament inadequat (agredir, insultar, no complir les normes),
l’acompanyant ho comunicarà a direcció, per tal que adopti les mesures
oportunes.

- Durant el trajecte cada alumne ha de seure al seu seient. Queda prohibit
aixecar-se amb l’autobús en marxa. És obligatori dur el cinturó de seguretat.

La direcció del centre podrà privar del dret d’utilització del transport durant el nombre
de dies que consideri convenient als alumnes que incompleixin les normes de
funcionament.

RESPONSABILITATS DELS PARES I MARES D’USUARIS

Els pares i mares dels usuaris del transport escolar vetllaran perquè els seus fill tenguin
un bon comportament durant els trajectes.

Els pares, mares, tutors legals o qualsevol altra persona adulta autoritzada serà la
responsable d’acompanyar l’alumne a l’aturada establerta, i tenir-ne cura fins que
aquest hagi pujat a l’autobús, igual que a les recollides. La puntualitat és
imprescindible, sobretot als itineraris d’anada al centre.

En el cas que la persona responsable de recollir l’alumne a l’aturada sigui diferent de la
que ho fa habitualment i no sigui ni el pare ni la mare, s’haurà d’avisar al centre escolar
perquè aquest pugui informar degudament a la monitora de l’autobús.

Tant en les pujades com en les baixades, els alumnes hauran de realitzar-les amb
calma i amb mascareta posada.

En el cas que un alumne no sigui recollit per la persona responsable en l’aturada,
passat un temps prudencial de 2 minuts com a màxim, la monitora telefonarà a l’escola
per assabentar-se si els familiars han avisat a l’escola per si hi ha hagut algun
problema que impedeixi la recollida habitual de l’alumne en qüestió. En cas que el
responsable ni els progenitors s’hagin posat en contacte amb el centre, la monitora
portarà l’alumne a la policia local.

Si una família vol que el seu fill vagi sol a casa des de l’aturada del bus, haurà de
signar una autorització i entregar-la al centre.

Si un alumne usuari del transport escolar no ha de fer ús del servei, els pares han
d’avisar al centre escolar perquè aquest pugui comunicar-ho a la monitora.

L’incompliment de les normes del servei pot implicar la suspensió del dret d’ús del
transport escolar.



RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA ENCARREGADA

L’empresa de monitors serà l’encarregada de formar els seus treballadors per dur a
terme la seva tasca.

El centre informarà a la monitora de l’existència d’aquest document.

MONITORS

Cada vehicle ha de comptar amb la presència d’un/a acompanyant, les funcions del/
de la qual venen determinades en el contracte (PPT), entre les que cal destacar: 

1. Exercir la vigilància i vetllar perquè en tot moment el servei es faci en ordre 
per tal de garantir la seguretat dels usuaris. 

2. Fer ús del sistema d’informació establert pel control i registre de la pujada i
baixada dels usuaris a les parades establertes. 

3. Tenir cura de les persones usuàries durant el trajecte i operacions d’accés i
baixada del vehicle, fent que compleixin les normes i les mesures de seguretat. 

4. Fer complir l’obligatorietat, segons la normativa vigent, de dur posada la
mascareta als alumnes que els hi correspongui abans de pujar al vehicle i durant el
trajecte fins arribar al centre educatiu o parada. El fet de no dur la mascareta, podrà
implicar la denagació de l’accés al servei, a no ser que siguin alumnes fins a 6 anys
i algun dels casos que estableix l’article 6.1. del RD-L 21/2020. 

5. Sol·licitar abans d’accedir al vehicle el carnet/document identificatiu i
assegurar-se que se correspon amb l’usuari que en té dret, a l’hora que comprovarà
que ocupa el seient que li correspon. 

6. Comprovar que tots els alumnes ocupen el seu seient abans d’iniciar-se el
trajecte d’anada o tornada, comunicant al xofer del vehicle aquesta circumstància
per tal de poder iniciar el trajecte. 

7. En cap cas el monitor no donarà res per menjar ni beure als infants sense previ
consentiment de la direcció del centre i de la família.

8. En cap cas el monitor del bus farà fotos ni gravarà vídeos dels nins usuaris
d’aquest servei.

INCIDÈNCIES

El seguiment habitual del funcionament de les rutes de transport escolar correspon
a la direcció dels centres educatius, que han de dur un registre i informar
puntualment sobre qualsevol incidència que es produeixi en la prestació del servei
al Servei de Comunitat educativa.



NORMATIVA

En cas de dubte, es pot consultar la normativa de transport escolar de compliment
obligatori a les Illes Balears <http://die.caib.es/normativa/html/010/040.html>.

LÍNIES I ATURADES TRANSPORT

Parada Recollida
(Anada)

Deixada
(Tornada) Adreça

PRINCEPS
D'ESPANYA

8:10 14:42 AVINGUDA PRINCEPS
D'ESPANYA

AVINGUDA LA
MARINA

8:15 14:40 ALCÚDIA - ALCÚDIA

MAGIC 8:49 14:10

AV. TUCÀ, 31 (H.
REINAS)

8:45 14:12

ESTANY PETIT, 8
(LAGO MENOR)

8:43 14:30

AV. PERE MAS I
REUS, 30 (BELLVUE)

8:40 14:18

CARR. ARTÀ, 37
(CIUTAT BLANCA)

8:35 14:20

CARR. ARTÀ, 140 (H.
IVORY)

8:36 14:39 AMPLIACIÓ 14:40

CARR. ARTÀ,
ROSELLES-SAVINES

8:34 14:28

CARR. ARTÀ ESTANY
MAJOR

8:38 14:25

EDÉN 8:33 14:41 CARRETERA ARTÀ 34,
PLATJA DE MURO - MURO

AV. S'ALBUFERA 8:29 14:46 , PLATJA DE MURO -
MURO

LAS GAVIOTAS 8:31 14:30 CARRER ARTÀ 34,
PLATJA DE MURO - MURO

SES FOTGES 8:27 14:32 AVINGUDA NAN , PLATJA
DE MURO - MURO

http://die.caib.es/normativa/html/010/040.html

