EL MAPA ESCOLAR

El mapa escolar de la comarca de l’Alt Penedès per als alumnes d’ESO queda distribuït de la manera
següent:

Escolaritzaran els alumnes
provinents dels municipis de:

CENTRES D’ESO DE:
Gelida

Gelida.

Sant Sadurní d’Anoia

St. Llorenç d’Hortons (excepte La Beguda Alta i La Beguda
Baixa), St. Sadurní d’Anoia, St. Pere de Riudebitlles, Subirats,
Torrelavit i el Pla del Penedès.

Sta. Margarida i els Monjos

Santa Margarida i els Monjos i Castellví de la Marca.

Sta. Margarida i els Monjos
o l’Arboç

Castellet i la Gornal

Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès, Avinyonet del Penedès, les Cabanyes,
la Granada, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès,
Puigdàlber, St. Cugat Sesgarrigues, Sta. Fe del Penedès i
Vilobí del Penedès.

Sant Martí Sarroca

Font-rubí, Pontons, St. Martí Sarroca i Torrelles de Foix.

Sant Quintí de Mediona

Masquefa

Mediona i Sant Quintí de Mediona.

La Beguda Alta i La Beguda Baixa (Sant Llorenç d’Hortons)

C/ Hermenegild Clascar, 1-3  08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93 890 00 00 Ensenyament   Fax: 93 817 32 79

COM FUNCIONA EL
TRANSPORT ESCOLAR ?
Educació Secundària Obligatòria

L’objectiu d’aquest díptic és donar a conèixer les condicions de prestació i la normativa
d’utilització del servei de transport escolar.

QUI TÉ DRET A AQUEST SERVEI ?

Per demanar una parada nova o un canvi, els pares han de presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès el model de sol·licitud per a tal efecte,
degudament emplenat. L’acceptació està sotmesa a la valoració positiva del transportista i del
Servei d’Ensenyament del CCAP.

Si bé és cert que els pares o tutors poden triar el centre docent que considerin més adient per a
l’escolarització dels seus fills, han de tenir present que, la decisió condicionarà que tinguin o no
dret al transport escolar.
La LOGSE, els decrets 160/96 i 161/96, de 14 de maig i les especificacions del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que en l’àmbit de
Catalunya regulen el servei de transport escolar, estableixen que la gratuïtat del servei de
transport escolar es preveu exclusivament per als alumnes que, per manca d’oferta del seu
nivell educatiu en el municipi de residència, es desplacen a un altre municipi i
s’escolaritzen en el centre proposat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya d’acord a les adscripcions vigents.

SEGURETAT DINS DEL VEHICLE

Els centres docents informaran els pares de si els seus fills tenen dret al servei de transport
escolar i els informaran dels casos que siguin de copagament.

ABSÈNCIES

Els alumnes sense dret a transport escolar gratuït que vulguin optar a una plaça vacant d’alguna
ruta de transport obligatòria gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, podran presentar
la sol·licitud en modalitat de copagament d’acord amb les bases reguladores per a l’adjudicació i
la utilització de places del transport escolar no obligatori (TENO)
Ajuts individuals de desplaçament
Són ajuts destinats als alumnes de l’Alt Penedès que no tenen oferta educativa del seu nivell
educatiu en el seu municipi de residència, que s’han de desplaçar a un altre municipi per ser
escolaritzats, que estan matriculats en el centre proposat pel Departament d’Ensenyament
d’acord amb les adscripcions vigents i que no disposen de ruta de transport escolar col·lectiu.

En cas que anticipadament se sàpiga una absència, es comunicarà a l'acompanyant el dia
anterior.
En cas que un alumne, de forma sistemàtica, no tinguin intenció d'utilitzar el servei de
transport en dies concrets, ho comunicarà a l'acompanyant.
Si durant el curs es preveu que no s’utilitzarà el transport escolar obligatori, podeu renunciar
comunicant-ho al Consell Comarcal. Aquesta renúncia no comporta la pèrdua del dret i es pot
recuperar quan hi torni a haver necessitat.
Si durant el període d’un mes un alumne amb transport escolar obligatori, no utilitza el 50%
del servei sense causa justificada, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà donar-lo de baixa
de la ruta atorgada.

NORMATIVA D'UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU
IDENTIFICACIÓ
Per a la utilització del transport és imprescindible identificar-se amb el carnet corresponent i
mostrar-lo a l’acompanyant del servei a l’accedir al vehicle. No presentar el carnet a
requeriment de l’acompanyant pot comportar la pèrdua provisional del dret al transport.
El carnet és personal i intransferible. La utilització del carnet per part d'una altra persona que
no és la titular o la manipulació d’aquest, pot comportar al titular la pèrdua provisional del dret
al transport.
En cas de pèrdua del carnet, s'ha de renovar a les oficines del Consell Comarcal de l'Alt
Penedès presentant una fotografia mida carnet. Aquesta renovació comporta el pagament de
la quota corresponent, d’acord amb l’ordenança vigent.

Cal pujar i baixar de l'autocar amb ordre i seguint les indicacions de l'acompanyant.
L’acompanyant assignarà a cada alumne un seient fix dins l’autocar i cada alumne ha d’ocupar
sempre la mateixa plaça assignada. Tanmateix, l’acompanyant és l’única persona que està
autoritzada a poder canviar de seient als usuaris, si s’escau.
Queda prohibit aixecar-se amb l'autobús en marxa.
Les motxilles i altres bosses s’ubicaran segons les indicacions del transportista. Abans de baixar
de l'autobús, s'ha de procurar de no deixar-se objectes, material escolar o deixalles dins del
vehicle. El CCAP i l’empresa de transport no es fan responsables dels objectes perduts.
L’ús del cinturó de seguretat és obligatori.

COMPORTAMENT I SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA
Els alumnes han de tenir un comportament cívic.
No està permès alterar l’ordre dins el vehicle: cridar, córrer, molestar als companys, al
conductor i/o a la monitora acompanyant
Els alumnes han de respectar el vehicle. En cas de desperfectes, se'n farà càrrec la família.
No es permetrà menjar (inclòs xiclets, pipes i llaminadures), ni beure, ni, òbviament, fumar
dins l'autocar.
Els alumnes han de respectar les indicacions de l'acompanyant com a responsable de la
seguretat del trajecte i del comportament i l'actitud cívica de l'alumnat.
Queda prohibit parlar amb el xofer durant el trajecte.
L’ús d’aparells com reproductors de música, telèfons mòbils, jocs, etc està condicionat al fet de
no molestar i l’acompanyant pot restringir-ne l’ús.
L’incompliment de la normativa pot ser causa de sanció. Una falta greu o una acumulació de
faltes lleus poden comportar la pèrdua temporal o indefinida del dret d’ús del transport.

HORARIS I PARADES
El vehicle té un itinerari i uns horaris que s'han de respectar. En el viatge de retorn, surt de la
parada a l’hora convinguda amb el centre escolar. Si un usuari perd el transport, ha de tornar
dins del recinte escolar i comunicar la incidència al responsable que hi hagi en aquells
moments.
Els usuaris del transport escolar han de pujar i baixar a la parada assignada, que serà la més
propera al seu domicili. El vehicle només pot aturar-se per recollir alumnes en els punts
establerts com a parades.

El Consell Comarcal podrà privar del dret d'utilització del transport, durant el nombre de dies que estimi
convenient, als alumnes que n'incompleixin la normativa.
La normativa referenciada en aquest díptic que es modifiqui o derogui s’entendrà automàticament
reemplaçada per la normativa vigent que correspongui.

