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Guia del transport escolar obligatori. Curs 2017‐18 

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

transport escolar obligatori a l’Alt Urgell. 

Qui té dret al transport escolar obligatori? 

El pare, mare o tutors poden triar el centre docent que considerin més adient per a l’escolarització obligatòria dels fills 

(des de P‐3 fins a 4t d’ESO), sempre i quan hi hagi vacants en l’escola escollida, però la decisió condicionarà que tinguin 

o no dret al transport escolar.  

La normativa existent (LOGSE i Decret 161/1996, de 14 de maig i les especificacions del Departament d’Ensenyament de 

la  Generalitat  de  Catalunya)  que  regula  el  servei  de  transport  escolar,  estableixen  que  la  gratuïtat  es  preveu 

exclusivament  per  als  alumnes  que,  per manca  d’oferta  del  seu  nivell  educatiu  en  el  seu municipi  de  residència,  es 

desplacen a un altre municipi i s’escolaritzen en el centre proposat pel Departament d’Ensenyament. 

Normativa utilització del transport escolar 

Per a  la utilització del  transport  caldrà omplir  la butlleta de sol∙licitud de  transport  i menjador.  L’acompanyant és  la 

màxima  autoritat  a  l’autocar  i  responsable  del  servei,  l’alumnat  té  l’obligació  de  prestar  la  major  atenció  a  les 

indicacions  i  obeir‐les  ràpidament  i  amb exactitud.  Tots els  alumnes han d’utilitzar  la  ruta  assignada des de  l’inici  de 

curs, només en casos justificats, s’autoritzarà un canvi de ruta, prèviament sol∙licitada pels pares/tutors i autoritzat pel 

Consell Comarcal.  

Si  l’alumne ha de pujar o baixar, puntualment, en una parada que no sigui  la que té establerta, prèviament haurà de 

presentar a l’acompanyant o al Consell Comarcal una instància genèrica que demanar el canvi.  

Els alumnes usuaris del servei escolar han de tenir present que fan ús d’un servei públic, per la qual cosa la normativa ha 

de ser respectada en benefici de tots: 

‐ Pujar i baixar de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar. 

‐ Respectar en tot moment les persones encarregades i acomplir les seves indicacions (acompanyant i conductor). 

‐ Respectar els companys amb els quals es comparteix el servei: no cridar, no insultar, no donar cops o realitzar 

qualsevol tipus d’accions que puguin molestar. 

‐ Durant  el  trajecte estar  asseguts  correctament  en  el  lloc  que  els  assigni  l’acompanyant,  no  quedar‐se  al 

passadís.  

‐ Respectar tot el que hi ha a l’autocar. En cas de desperfectes, el cost de la reparació anirà a càrrec de la família 

que hagi fet la infracció, no obrir finestres, no menjar, ni beure, ni fumar dins l’autocar. 
‐ Per a més seguretat, es posarà atenció durant l’espera a la parada. No  creuar el carrer o carretera, i menys per 

davant de l’autobús i  esperar ordenadament l'arribada de l'autobús. 

‐ Caldrà avisar l’acompanyant o el conductor de les següents situacions:  absències  previstes. 

‐ No  parlar amb el conductor durant el trajecte. 

‐ No deixar objectes, material escolar o brossa a l’autobús. 
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‐ En arribar a l'escola, entrar immediatament al centre escolar. 

‐ Els pares s’obliguen formalment a lliurar i recollir puntualment els seus fills a la parada que els correspongui. Els 

pares podran autoritzar que se’ls deixi sols a la parada en la sol∙licitud.   

‐ En el seu cas, els alumnes que cursen educació primària, davant l’absència dels pares i prèvia trucada al telèfon 

de contacte indicat, se’ls deixarà sota custòdia de la Policia Local o en el seu cas forces de seguretat i es donarà 

compte del fet al Consell Comarcal.  

En  el  supòsit  de  mal  comportament  i/o  d’avisos  reiterats  a  un  mateix  alumne,  o  alumna  se  li  podrà  privar  el  dret 

d’utilització del transport, durant el nombre de dies que s’estimi convenient,  en aplicació del reglament de règim intern 

de  cada  centre  escolar.  L’incompliment  reiterat  d’alguna  d’aquestes  normes  més  de  3  vegades,  pot  ser  motiu  de 

retirada del dret d’ús d’aquest servei, d’acord amb el Reglament establert.  

Ajuts individuals de desplaçament ‐ AID  

Aquells alumnes que resideixin a 5 km o més de l’escola de destí, fora del seu municipi, i no hi hagi cap línia de transport 

escolar, o bé,  la parada més propera es trobi a  la distància citada, se  li podrà concedir un ajut  individual de transport 

obligatori.   

El  mapa  escolar  per  al  curs  2017‐18:  INS  Joan  Brudieu  tots  els  municipis  de  l’Alt  Urgell,  excepte  Oliana,  Bassella  i 

Peramola.  Si  voleu  més  informació  de  la  ruta,  horaris,  ...  podeu  contactar  amb  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Urgell: 

ensenyament@ccau.cat , o bé, consultar la pàgina web: www.alturgell.cat  

Transport no obligatori 

La normativa existent (LOGSE i Decret 161/1996, de 14 de maig i les especificacions del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya) que regula el servei de transport escolar, estableixen que aquells alumnes que necessiten 

transport  escolar  no  obligatori  (Batxillerat,  Cicles  Formatius,  alumnat  resident  al mateix municipi)  podran  utilitzar  el 

transport escolar sempre hi quant hi hagi vacants disponibles a les rutes obligatòries.  

Per a la utilització del transport caldrà omplir la butlleta de sol∙licitud de transport no obligatori al consell comarcal, i 

s’assignarà plaça durant la primera quinzena de setembre, un cop revisades les instàncies dels alumnes obligatoris.  

 

 


