NORMES DE COMPORTAMENT I OBLIGACIONS DELS USUARIS
DEL TRANSPORT ESCOLAR DE RODA DE BERÀ
Per seguretat i civisme al bus Municipal, es prega a tots els pares, mares o tutors que es respectin les
normes de comportament dins de l’autobús per tal de tenir un viatge segur i ple de respecte als
companys, viatgers, monitor i conductor.
1. TIPOLOGIA D’ACCIDENTS O INCIDÈNCIES PROBABLES
(aquesta llista té un sentit únicament enumeratiu; per tant, no és limitativa):
-

Indisciplina dels alumnes. Els alumnes hauran de respectar les indicacions del responsable del
grup o del conductor, com a responsables de la seguretat del trajecte i del comportament i actitud
cívica dels usuaris.
Agressions físiques o verbals entre usuaris escolars i/o amb usuaris del bus
Malmetre l’autobús o material del centre
Retard de l’alumne/a a la parada de l’autobús
Faltes d’assistència injustificades de forma sistemàtica
Incidències reiterades
Agressions físiques o verbals entre alumnes i/o amb usuaris del bus
Qualsevol conducta que pugui ocasionar molèsties al conductor

2. PARTES DE COMPORTAMENT - INCIDÈNCIES/EXPULSIONS
Quan l’usuari escolar tingui un comportament inadequat o qualsevol altre conducta que faci perillar la
seguretat dels usuaris o la seva mateixa, el monitor/a farà diferents avisos verbals als usuaris
implicats i als pares/tutors legals, si continua la conducta inadequada, s’obrirà incidència al respecte,
amb la conseqüent trucada telefònica del responsable de transport, o al seu defecte el/la monitor/a
l’informarà personalment, en ambdues casos es comunicarà als pares/tutors legals dels afectats
l’obligatòria expulsió del servei de transport per al dia lectiu següent de la seva notificació, donant
avís a la direcció del centre escolar.
En el cas que l’usuari acumuli tres incidències, implica una trucada telefònica del responsable de
transport, o al seu defecte es farà una comunicació escrita, en ambdues casos es comunicarà als
pares/tutors legals dels afectats, mitjançant notificació, una convocatòria de reunió a l’Ajuntament
sobre la situació de l’alumne al transport escolar, amb la conseqüent expulsió del servei de transport
del mes següent de la seva notificació o l’expulsió definitiva per a tota la temporada escolar vigent,
donant avís a la direcció del centre escolar, depenent de la gravetat.
Els Partes d’incidències són signats pel monitor/a i pel conductor, màxim responsable de la seguretat
de l’autobús si els fets són a l’interior de l’autobús, pujada/baixada d’aquest, o són signats pel
monitor/a i pel centre escolar si els fets succeeixen al recinte escolar.
3. OBLIGACIONS DELS USUARIS
• Tots els usuaris han de complir la present normativa: Instruccions i normes del transport escolar.
• La targeta de transport s’ha de presentar cada vegada que s’utilitzi el transport. La targeta té un
cost inicial de 2,5€ a mode de fiança. En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o mal ús s’hauran
d’ abonar 5€ per tornar a expedir-ne una de nova.
• La targeta de transport s’ha de retornar màxim el mes de juny al monitor/a de l’autobús
abans de la finalització de la temporada escolar per la qual es va demanar per poder cobrar la
fiança inicial).
• Cap usuari podrà anar dempeus, hauran d’anar tots asseguts als respectius seients i de forma
correcta.
• Obeir en tot moment al monitor de l’autobús.

• Abans de baixar de l'autobús, s'ha de vigilar de no deixar-hi objectes de cap tipus.
• No es podrà fumar, beure, ni menjar dins del vehicle, així com tampoc tirar objectes a terra. El
respecte a l’autocar és molt important.
• Els usuaris posaran extrema atenció durant l'espera a la parada i a la baixada de l'autobús.
Tant a l’anada com a la tornada és obligatori que hi hagi un responsable que es faci càrrec de
l’alumne quan s’estigui a la parada, atès que es perillós circular per les zones on hi ha trànsit rodat.
En el cas que no sigui possible els tutors legals dels alumnes usuaris del transport hauran de signar
una autorització expressa per tal que l’acompanyant del transport deixi l’alumne a la parada
designada en la seva absència.
És obligatori en el cas dels menors de 8 anys que a la parada designada hi hagi una persona
responsable autoritzada, si fos així, els alumnes/usuaris baixaran a les dependències de la
Policia Municipal.

