NORMES DEL TRANSPORT ESCOLAR. Curs 2016-2017
Abans del trajecte








A l’autobús només hi pujaran els alumnes que estan apuntats a les llistes.
Per pujar a l’autobús cal que hi hagi l’acompanyant. Cap alumne pot pujar a l’autobús si
no hi ha acompanyant.
Al matí, cal arribar a la parada amb 5 minuts d’antelació de l’hora assignada de la
sortida de l’autobús.
Els autobusos marxen puntuals. Els nens que facin tard repetidament s’informarà al
Tutor i es prendran les mesures oportunes.
Les motxilles de Primary i Secondary van al portaequipatges. Els nens d’Infants i
Batxillerat la pugen a l’autobús i no la poden obrir.
Els alumnes només poden pujar i baixar de l’autobús en les parades autoritzades.

Durant el trajecte















Tots els vehicles porten cadiretes de seguretat per als nens de Nursery. Els cinturons de
seguretat s’han d’utilitzar sempre.
Els nens d’Infants s’asseuen a la part de davant de l’autobús sense ocupar la primera fila
de seients.
El seient del mig de l’última fila només pot ser utilitzat pels alumnes de Batxillerat.
Cal tractar amb respecte i educació el xofer i els acompanyants de l’autobús.
No es pot menjar ni beure durant el trajecte.
No es pot cridar, aixecar-se i desplaçar-se quan l’autobús està en marxa.
Els deures no es poden fer a l’autobús. Només es permet llegir o estudiar durant el
trajecte.
Es permet l’ús d’aparells de música i jocs electrònics als nens de Primary, Secondary i
Batxillerat durant el trajecte. Els nens d’Infants no en poden portar. Els aparells són
responsabilitat de l’alumne.
Durant el trajecte els alumnes no poden utilitzar el mòbil sense permís. En cas contrari
se’ls agafarà.
No es poden fer fotos ni gravacions a l’autobús.
No es pot baixar de l’autobús durant el trajecte per anar a buscar material al
portaequipatge.
Si es passen pellícules seran aptes per a menors de 7 anys .
Els nens només baixen per la porta del davant a les parades. Quan arriben a l’escola
poden baixar per les dues portes.

Altres




Qualsevol canvi d’autobús s’ha de notificar a Recepció abans de les 15:00 h de la tarda.
L’escola es reserva el dret d’excloure l’alumne d’aquest servei en cas que transgredeixi
aquesta normativa.

