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Benvolgudes famílies usuàries del transport escolar,   

Iniciant aquest curs 2016/2017 us volem recordar la normativa interna de l’escola pel que fa al servei 

de transport escolar.  

 

Arribada a l’escola 

L’alumnat usuari del transport arribarà a l’escola a les 9h del matí. Els/Les monitors/es del transport 

acompanyaran els infants a les respectives portes d’entrada i seran els/les responsables dels alumnes 

fins que aquests entrin a l’escola.  

L’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Cicle Inicial (1r i 2n) entraran per la porta petita del 

Passeig Riera, en la qual els rebrà dues mestres de l’escola i els durà fins a les seves aules.  

L’alumnat de Cicle Mitjà (3r i 4t) i Superior (5è i 6è) entrarà per la porta gran del Passeig de la 

Riera, i aniran sols a les corresponents aules com la resta de companys. En aquesta porta hi 

haurà un membre de l’Equip Directiu.  

 

Sortida de l’escola 

El centre disposarà de cinc mestres que recolliran els/les alumnes a les aules a les 16:25h i els/les 

acompanyaran fins a la porta petita del Passeig Riera, en la qual hi hauran els/les monitors/es del 

transport escolar. Tots l’alumnat usuari del transport escolar, i que no tingui activitats 

extraescolar aquell dia, serà traslladat a aquesta porta sense excepció  on podreu recollir el vostre 

fill/a a les 16:30h abans de pujar a l’autobús.  

Si un/a alumne/a no ha d’utilitzar el servei de transport escolar cal que la família realitzi dues notes: 

una pel mestre/a tutor/a i l’altre pel monitoratge. De totes maneres, l’alumne/a serà acompanyat 

igualment fins a la porta petita del carrer Passeig Riera en la qual serà recollit/da per la família.   

 

Normativa general 

- Els/les monitors/es dels vehicles no són interlocutors per fer arribar comunicacions de les famílies a 

l’escola. Tot allò que es vulgui notificar s’haurà de realitzar per les vies usuals establertes.  

- L’alumnat ha de tenir bon comportament en el període de temps de trasllat entre l’aula i el punt de 

trobada. En cas contrari, s’actuarà segons les directrius de la normativa del centre.  

- En cas que un/a alumne/a es faci mal o sorgeixi algun imprevist just abans d’utilitzar el servei de 

transport escolar, aquest no pujarà a l’autocar per tal de rebre l’atenció adequada pel personal del 

centre. L’escola notificarà l’incident a la família i aquesta haurà de venir al centre per recollir el seu 

fill/a.   

- Recordeu que qualsevol dubte de funcionament extern del servei us haureu de posar en contacte 

amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.  

Desitjant que el servei sigui satisfactori per a vosaltres, 

 

Atentament 
Equip Directiu 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts),12 de setembre de 2016 


