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Curs 2018-2019 

NORMES I ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS NINS 
I NINES USUARIS I USUÀRIES  DEL SERVEI DE TRANSPORT 

ESCOLAR 
 
El servei de transport escolar és un servei que organitza l’Ajuntament d’Alcúdia i la Conselleria 
d’Educació i Cultura. El CEIP S’Hort des Fassers compta amb tres autobusos de transport escolar, dos 
l’aporta l’Ajuntament d’Alcúdia i l’altre la Conselleria d’Educació. 
 
L’objectiu d’aquest servei es facilitar el transport a aquells alumnes que per qualsevol circumstància 
tenen alguna dificultat per poder assistir a l’escola (pares que fan feina, distància llunyana entre domicili i 
escola...). Cal dir que el transport escolar contractat amb la Conselleria té uns requisits que forçosament 
s’han de complir per poder facilitar una plaça vacant a un alumne. 
  
Al Centre es constituirà una comissió composta pel director, la cap d’estudis, el secretari i les monitores 
de l’autobús que vetllaran perquè les següents normes es compleixin. 
 
Quan aquesta comissió tracti el cas d’algun alumne en concret es podrà convidar al tutor o tutora perquè 
prengui part en la decisió que s’adopti. Si el cas ho requerís es convidaria també a la persona que 
designés el Batle d’Alcúdia. 
 

1 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI D’AUTOBUS 
 

 El servei de transport escolar es dur a terme des del dia de començament de curs fins a la data de 
finalització, segons el calendari escolar aprovat per la Conselleria d’Educació. 
 

 Els pares o mares dels alumnes sol·licitaran plaça a l’Oficina d’Escolarització de la Conselleria 
d’Educació ubicada l’Auditori d’Alcúdia o bé a la pròpia l’escola, segons la ruta que hagin d’utilitzar: 
  

 RUTA LOVENTO (Ajuntament). Dirigides a les famílies que tenguin el domicili familiar a 
prop de les parades d’aquesta ruta. S’ha de sol·licitar a l’Auditori d’Alcúdia. 

 

 RUTA MAGIC (Ajuntament). Dirigides a les famílies que tenguin el domicili familiar a prop 
de les parades d’aquesta ruta. S’ha de sol·licitar a l’Auditori d’Alcúdia. 

 

 RUTA LAS GAVIOTAS (Conselleria). Dirigides a les famílies que tenguin el domicili 
familiar a més de 3 Km de l’escola. S’ha de sol·licitar a l’escola. Els alumnes d’Educació Primària 
tindran prioritat per ocupar una plaça. 

 
 Aquestes rutes es poden veure al final d’aquest document. 
 

 Cada dia les monitores duran un control dels alumnes que van a l’autobús mitjançant un llistat 
d’assistència mensual. S’emplenarà un registre anotant els nins/es que entren dins l’autobús per anar a 
l’escola a les 9:00h i a les 14:00h per tornar a casa. Aquest full també servirà per controlar els alumnes 
que estan apuntats i no usen diàriament aquest servei. Aquestes llistes seran trameses tant a l'Auditori 
com a la Secretaria del centre, per tal de poder controlar l’assistència dels alumnes. 
 

 En cas de manca de places, es crearà una llista d’espera. La manca continuada d’utilització del 
servei pot implicar que es cedeixi la plaça a un altre nin/a amb necessitat.  
 
Les monitores seran les encarregades de mantenir l’ordre dins l’autobús, i les responsables de saber la 
parada a la qual han de baixar els nins. 
 
Educació infantil: 
 

 Els alumnes d’educació infantil seran acompanyats a l’escola i la monitora no els podrà deixar fins 
que soni la música i els nins/es estiguin amb les mestres. Els dies de pluja els acompanyaran fins a les 
classes corresponents. 
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 A l’hora de sortida, els alumnes seran recollits per les monitores al passadís de l’entrada d’infantil. La 
mestra més 1 o l’ATE , estaran amb aquests alumnes mentre no hagin arribat les monitores. 
 

 Els alumnes d’Educació Infantil 3 Anys no podran fer ús de l’autobús durant el període d’adaptació. A 
principi de curs, s’informarà als pares i mares.  
 
 
Educació Primària (Primer cicle) 
 

 Els alumnes de primer cicle seran acompanyats a l’escola. Aniran amb els d’infantil acompanyats, 
una vegada deixats els d’infantil amb les tutores, es dirigiran al lloc designat pel centre, on esperaran que 
arribin els seus companys amb les tutores i s’incorporaran a la classe. 
 

 Els dies de pluja entraran igualment amb les monitores i es dirigiran al hall on esperaran 
conjuntament amb els seus companys fins que toqui la sirena. 
 

 A les 14:00h, els alumnes de primer cicle esperaran la monitora de l’autobús al lloc designat pel 
centre. En cap cas, podran sortir tots sols de l’escola. 

 

 Si per algun motiu, un alumne no aparegués a l’hora acostumada, la monitora avisarà a la tutora o a 
l’especialista que hagin tengut durant la darrera sessió. 
 
Educació primària (Segon i tercer cicle) 
 

 Els alumnes de segon i tercer cicle d’educació primària quan arribin amb l’autobús entraran a l’escola 
i esperaran al lloc designat pel. Els dies de pluja podran entrar directament al hall de l’escola i esperaran 
fins a les 9:00h. 
 

  A les 14 hores esperaran al lloc designat pel centre segons la seva ruta i aniran cap al bus amb la 
monitora. 
 
 

2 RESPONSABILITATS DELS ALUMNES 
 

 Tots els usuaris/àries del servei han de dur el carnet de transport escolar dins la motxilla, on 
figuraran les seves dades (nom i llinatges, telèfons de contacte, adreça i aturada). 
 

 Davant comportaments que puguin afectar a la seguretat del transport, no obeir la monitora o 
molestar reiteradament els companys, les monitores avisaran l’equip directiu del Centre i tots 
conjuntament decidiran les mesures a emprendre. 
 

 Es podrà aplicar la suspensió temporal o la baixa definitiva en el servei de transport, en els casos de 
faltes greus, molt greus o lleus reiterades. 

 

3 RESPONSABILITATS DELS PARES 
 

 Vetllaran perquè el seu fill o filla tengui un bon comportament durant el trajecte de l’autobús. 
 

 A la tornada els nins i nines seran recollits pels pares o una persona major autoritzada. Si algun dia 
els ha de recollir excepcionalment una altra persona posaran una nota escrita a l’agenda del fill o filla o  
avisaran el matí a la monitora (especialment, en el cas d’infantil). 
 

 A partir d’una certa edat, els pares poden autoritzar als seus fills a tornar des de la parada fins a casa 
seva tots sols. Aquesta opció és voluntària i, per tant, s’ha de signar l’autorització. 
 

 S’entén que quan un alumne, els pares del qual han signat l’autorització que els permet tornar tots 
sols a casa seva, baixa del bus, a partir d’aquest moment tota la responsabilitat recau en els pares.  
 

 Els pares i mares seran els encarregats d’avisar a la monitora si el seu fill/a no ha de tornar a casa 
amb el bus per diversos motius (menjador, visita al metge...).  
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 Quan el nin no ha usat el servei d’autobús a les 9 del matí s’entén que tampoc l’usarà a les 14 
hores. Si aquest alumne anés a l’escola més tard de les 9:00h i ha de tornar en autobús, els pares 
posaran una nota a l’agenda i l’alumne en anar a l’autobús la mostrarà a la monitora. 
 

 Els pares i mares tenen l’obligació d’avisar a les monitores si el seu fill/a no ha d’utilitzar el 
servei d’autobús qualsevol dia o en qualsevol dels dos torns (matí i/o migdia). 
  

 Si els pares no avisen reiteradament es podrà aplicar la suspensió temporal o definitiva en el servei 
d’autobús. 
 

 En el cas dels alumnes que no els esperi ningú a la parada de bus, i no siguin localitzats els pares, la 
monitora l’acompanyarà a l’Auditori d’Alcúdia. En darrer cas, s’avisarà a la policia municipal. 
 

 RECORDAU 
o Avisau a la monitora sempre que hi hagi algun canvi o el nin/a no hagi d’usar el 

bus.  
 

 

 

4 ALTRES ASPECTES ENUNCIATS EN EL BOIB Nº 112 DE 28-07-05 
I EN EL BOIB Nº 128 DE 1-9-2009 

 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
1. L’objecte d’aquesta Ordre és regular la prestació del servei de transport escolar en centres docents 
públics de les Illes Balears en condicions de seguretat i qualitat. 
 
2. El transport escolar en centres públics té la consideració de servei educatiu complementari, de 
caràcter compensatori, i s’ha de realitzar amb les condicions establertes en aquesta Ordre i la resta de 
normes que hi siguin aplicables. 
 
3. La finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació 
obligatòria, quan hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o 
d’educació especial, o quan així ho determini l’administració educativa per raons justificades, amb 
l’objecte de garantir-li l’accés als distints nivells del sistema educatiu en condicions d’igualtat. 
 
Article 5. Condicions mínimes de qualitat i seguretat del servei. 
 
.../... 
 
4. En el cas que algun alumne ocasioni deliberadament un dany en el vehicle destinat al transport, 
aquest alumne quedarà obligat a reparar el dany causat o a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva 
reparació, i els pares o representants legals del dit alumne en seran els responsables civils en els termes 
prevists en les lleis. Igualment, el contractista podrà sol·licitar directament al director del centre i per 
escrit, que s’apliquin les mesures correctores que s’estimin convenients, en aplicació del reglament intern  
 
del centre o altres normes que es regulin d’acord amb la normativa vigent sobre drets i deures dels 
alumnes. 
 
5. Qualsevol incidència observada pel conductor o l’acompanyant relativa a la conducta dels alumnes 
durant el viatge o l’incompliment per part dels pares de les normes de funcionament del servei relatives a 
l’horari, ha de ser comunicada al director del centre. Igualment, els alumnes o els pares li han de 
comunicar les incidències o anomalies referents al vehicle, el conductor o l’acompanyant del servei de 
transport escolar. 
 
Article 6. Acompanyant del servei de transport escolar:  
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1. És obligatòria la presència de, com a mínim, una persona major d’edat distinta del conductor que 
faci les funcions d’acompanyant en els casos prevists a l’article 8 del Reial decret 443/2001, de 
27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors”. 

2. L’acompanyant té les funciones que li assigna la normativa vigent i especialment les següents: 
 

a) La vigilància de l’alumnat durant el trajecte. 
b) El control de la pujada i la baixada de l’alumnat a les parades establertes, així com la recollida i 
acompanyament dels alumnes des de i fins a l’interior del recinte escolar. 
c) Assegurar el compliment de les normes d’ús i utilització del vehicle per part de l’alumnat. 
d) L’atenció especial i urgent a l’alumnat en cas d’accident escolar durant la prestació del servei. 
e) Conèixer els mecanismes de seguretat del vehicle i utilitzar-los quan sigui necessari per a la seguretat 
dels alumnes. 
f) Col·laborar amb els directors dels centres en el control i la presa de dades que puguin millorar el servei 
de transport escolar. 
 
.../... 
 
1. L’apartat 3 de l’article 2 passa a tenir la redacció següent: 
 
L’alumnat de segon cicle d’educació infantil i de nivells educatius postobligatoris de centres públics no 
universitaris podrà ocupar, sense cap cost, places vacants en alguna de les rutes concertades per a 
l’alumnat dels nivells obligatoris. Per resolució del secretari general s’establiran les condicions i els 
criteris de preferència per accedir a aquest servei. 

 
 

CRITERIS PER TAL DE PRIORITZAR LES PLACES A PRINCIPI DE 
CURS ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA: RUTA “LAS GAVIOTAS” 
 
L’objectiu d’aquests criteris es poder desenvolupar i regular alguns dels articles expressats a l’Ordre del 
conseller d’Educació i Cultura de 21 de juliol de 2005, per la qual es regula el transport escolar en els 
centres docents públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’Ordre de la Consellera 
d’Educació i Cultura de 24 d’agost de 2009, per la qual es modifica l’Ordre de 21 de juliol de 2005. Així 
com facilitar que tots els alumnes del CEIP S’Hort des Fassers que necessitin desplaçar-se fins a l’escola 
mitjançant l’ús de transport escolar, ho puguin fer. 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
.../... 
 
3. La finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació 
obligatòria, quan hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o 
d’educació especial, o quan així ho determini l’administració educativa per raons justificades, amb 
l’objecte de garantir-li l’accés als distints nivells del sistema educatiu en condicions d’igualtat. 
 
 
Article 2. Beneficiaris del servei de transport 
1. Es reconeix el dret al servei de transport escolar a tot l’alumnat que cursi ensenyament de caràcter 
obligatori en centres docents públics (educació primària, educació secundària obligatòria i educació 
especial). 
 
2. Tindran dret a l’ús del transport contractat per la conselleria competent en matèria d’educació els 
alumnes a què es refereix l’apartat anterior i que reuneixin reuneixin algun dels requisits següents: 
a) Residir en una localitat o zona rural distinta d’on està ubicat el centre educatiu al que assisteixin, 
perquè no disposen d’un centre docent públic on hagin pogut ser escolaritzats en la seva localitat o zona 
de residència, sempre que la distància del domicili fins el centre sigui superior a 3 quilòmetres. 
b) Quan l’administració educativa ho autoritzi per necessitats d’escolarització o dificultats específiques 
justificades. 
c) Alumnes amb necessitats educatives especials, escolaritzats en centres docents públics, quan les 
necessitats derivades de la seva discapacitat dificultin el seu desplaçament al centre, sempre que la 
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distància del domicili fins el centre sigui superior a 3 quilòmetres o una distància degudament justificada 
per l’administració educativa. 
 
 
 
1. L’apartat 3 de l’article 2 passa a tenir la redacció següent: 
 
L’alumnat de segon cicle d’educació infantil i de nivells educatius postobligatoris de centres públics no 
universitaris podrà ocupar, sense cap cost, places vacants en alguna de les rutes concertades per a 
l’alumnat dels nivells obligatoris. Per resolució del secretari general s’establiran les condicions i els 
criteris de preferència per accedir a aquest servei. 
 
 
Els criteris a seguir seran els següents: 
 

1. Tots els alumnes tenen l’obligació, cada curs escolar, de sol·licitar plaça de transport escolar. 
 
2. Els alumnes d’Educació Primària i Infantil sol·licitaran plaça al CEIP S’Hort de’s Fassers. 
 
3. Durant els primer dies de setembre (fins un dia abans de començar les classes, segons el 

calendari escolar previst per aquell curs escolar), tindran prioritat per ocupar plaça de transport 
escolar els alumnes d’Educació Primària, sempre i quan l’hagin sol·licitat dins aquest termini. 

4. Si en finalitzar aquest primer període, queden places vacants, aquestes podran ser ocupades 
pels alumnes d’Educació Infantil que hagin sol·licitat plaça, per ordre d’arribada de sol·licitud, 
tenint en compte els següents criteris excepcionals, per aquest ordre: 

 

 Es prioritzaran els alumnes que tenguin un germà/na escolaritzat a l’escola i que utilitzi 
aquesta ruta de transport escolar 

 Famílies amb més d’un fill/a que hagin d’utilitzar aquesta ruta 

 Famílies amb dificultats de desplaçament 

 … 
 

5. Si un alumne (sigui de primària o d’infantil) deixa la plaça ocupada per qualsevol motiu (canvi de 
domicili; desplaçament a un altre poble, ciutat, comunitat autònoma o país; reiteració 
d’incompliment de les normes d’ús…), aquesta plaça podrà ser ocupada per un altre alumne, 
tenint en compte el següent: 

 

 Si hi ha llista d’espera, es donarà prioritat als alumnes de Primària, per ordre d’arribada 
de sol·licitud 

 Si no hi ha llista d’espera, aquesta plaça serà vacant 
 

6. Si un alumne canvia de domicili dins Alcúdia, i vol optar a ocupar una plaça de transport escolar 
a una altre ruta, s’haurà d’avisar al responsable de la ruta (auditori d’Alcúdia o secretaria del 
centre), i demanar si hi ha places vacants i/o apuntar-se a la llista d’espera.  

 
7. En cap cas, una vegada ocupant una plaça, aquests criteris podran suposar la pèrdua d’aquesta 

plaça, sempre i quan es compleixin les normes d’ús establertes a n’aquest document.  
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ORGANITZACIÓ DE LES RUTES DE TRANSPORT ESCOLAR 

BUS CEIP S’HORT DE’S FASSERS - AJUNTAMENT: MÀGIC 
    

  BUS CEIP HORT DES FASSERS: MAGIC     

  
Monitora
:  

  

  

  
 

RECORREGUT I HORARI MATÍ 
 

  

  
   

  

  
   

  

  Al matí la monitora esperarà l'autobús al CP Hort des Fassers a les 8:25H 

  MATÍ 
 

MIGDIA   

  HORA  ATURADA HORA  ATURADA 

  8:40H 
APART. CARAVEL·LA (Davant Hotel 

Mar i Estany) 14:10H CP HORT DES FASSERS 

  8:45H 
MAGIC (Davant Lid’l.Avda. Corneli 

Àtic) 14:15H/14:20H 
APART. CARAVEL·LA (Davant 

Hotel Mar i Estany) 

  8:55H CP HORT DES FASSERS 14:25H 
MAGIC (Davant Lid’l.Avda. Corneli 

Àtic) 

  
   

  

  El xófer deixarà a la monitora al mateix punt de recollida   
 

Al matí la monitora esperarà l'autobús al CEIP S’Hort de’s Fassers a les 8:25H. 

Al migdia, el xofer deixarà a la monitora al mateix punt de recollida. 

 
BUS CEIP S’HORT DES FASSERS - AJUNTAMENT: LOVENTO 
 

  BUS CEIP HORT DES FASSERS: LOVENTO   

  
Monitora
: 

  

  

  
 

RECORREGUT I HORARI MATÍ 
 

  

  
   

  

  Al matí la monitora esperarà l'autobús al CP Hort des Fassers a les 8:10H 
  

   

  

  MATÍ 
 

MIGDIA   

  HORA  ATURADA HORA  ATURADA 

  8'15 
PRINCEPS D'ESPANYA (Parada bus 

en dirección a Palma) 14'10 CP HORT DES FASSERS 

  8,20 
RTDA. PORT DE POLLENÇA (Davant 

taller Volkswagen 14'15 

PRINCEPS D'ESPANYA 
(Parada bus en dirección a 

Palma) 

  8'30 REINAS 14'20 
RTDA. PORT POLLENÇA 
(Davant taller Volkswagen 

  8'40 PISCIS 14'30 REINAS 

  8'45 LOVENTO 14,35 PISCIS 

  8'55 HORT DES FASSERS 14,45 LOVENTO 

  
   

  

  
 

RECORREGUT I HORARI MIGDIA 
 

  

  
   

  
  El xófer deixarà a la monitora al mateix punt de recollida   

Al matí la monitora esperarà l'autobús al CEIP S’Hort de’s Fassers a les 8:20H. 

Al migdia, el xófer deixarà a la monitora al mateix punt de recollida. 
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UTILITZARÀ EL SERVEI DE BUS: 

          
 
 
 

NORMES I ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS NINS I NINES 
USUARIS I USUÀRIES  DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
FULL D’ACORD DELS PARES O TUTORS LEGALS.                                            CURS 2018-2019 
 
 
Jo, ........................................................................................................... amb DNI ................................ 

amb telèfon : ...............................................i mòbil ............................................... tenc els meus fills i filles: 

........................................................................................................................................................................ 

que són usuaris o usuàries del servei de transport escolar organitzat per l’Ajuntament d’Alcúdia i la 

Conselleria d’Educació i Cultura, i que té com a referència el CEIP S’Hort des Fassers. 

 

He llegit el document sobre l’organització del funcionament i les normes que estan redactades a les 

pàgines anteriors i hi exprés el meu acord. 

 

                                           Alcúdia, ........... d’/de ..................................... de 20........ 

 
Signat 

 
 

Pare, mare o tutor legal 
 

____________________________________________________________________________________ 

NORMES I ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS NINS I NINES 
USUARIS I USUÀRIES  DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
FULL D’AUTORITZACIÓ QUE PERMET A UN ALUMNE TORNAR A CASA SEVA TOT SOL. 
 
CURS 2018-2019 
 
 
Jo, ........................................................................................................... amb DNI ................................ 

autoritzo al meu fill/a ..................................................................................................................................... 

a tornar a casa seva tot sol, essent la responsabilitat de tot allò que pugui succeir de la persona que 

signa aquesta autorització.  

 

                                         Alcúdia, ........... d’/de ..................................... de 20........ 

 
Signat 

  
 

Pare, mare o tutor legal 

 ENTRADA 

      SORTIDA 

 ENTRADA I SORTIDA 


