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NORMES DE FUNCIONAMENT PER A LES FAMÍLIES  

QUE ACUDEIXEN AL CENTRE A DUR O RECOLLIR ALS SEUS FILLS/ES  

I PER ALS USUARIS DE TRANSPORT DE LA LOCALITAT 

 

Tenint en compte que som un col.legi allunyat de la població, on tots els matins i 

vesprades hi ha un servei de set autobusos que carreguen i descarreguen la major 

part de l’alumnat que acudeix al nostre centre, cal respectar i fer complir les 

següents normes: 

1. L’alumnat transportat té preferència d’entrada i eixida a les instal·lacions escolars. 

2. S’han de respectar les fileres d’alumnes fetes per les monitores dels diferents 

autobusos, tant en el moment de càrrega d’alumnes com de descàrrega.  

3. En cap cas s’avançarà o apartarà un alumne que va del seu autobús cap al recinte 

escolar o a l’inrevés. 

4. No es pot interrompre ni dificultar la tasca realitzada per les monitores dels 

autobusos, tant en el comptatge d’alumnes com en l’acompanyament dels menors al 

centre. 

5. S'ha de notificar a la monitora corresponent si algun alumne usuari de transport no 

va a fer ús d'aquest servei, especialment quan la família no ho ha comunicat a 

l'escola o tutor/a.  

           Suposa un gran trastorn per al centre que algun pare/mare s'emporte al seu fill/a        

           sense avisar a l'agenda o al monitor corresponent d'aquest fet. 

 

6. Cal actualitzar les dades familiars (telèfons) a les agendes personals dels alumnes, 

per si sorgeix algun imprevist a l'hora de recollir als menors a les parades habituals i 

s'ha de contactar amb el pare o mare afectat. 

7. Els monitors/monitores tenen l'obligació de passar llista al matí i a després de dinar 

de l'alumnat que puja a l'autobús, i de revisar els llistat proporcionats pel centre a 

migdia i a la vesprada, per tal de controlar la presència dels alumnes que apareixen als 

llistats, i comunicar les possibles incidències al centre. 
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8. Cal ser puntuals en l'horari establert en les eixides dels autobusos des de les 

diferents parades, així com en les recollides de l'alumnat per part de les famílies a 

les diferents parades. Una vegada l’autobús finalitza  la càrrega d’alumnat i tanca 

portes, no te cap obligació de parar i pujar a un alumne/a que haja fet tard. 

9. Els monitors/es del servei d’autobús, han d’estar a la seua parada cinc minuts abans 

de l’hora establerta per a l’eixida del mateix. Si algun monitor/a està abans, es per 

iniciativa pròpia i no te cap obligació de custodiar als alumnes de la parada concreta 

que té assignada. 

10. Si una família és reincident en els retards (tant de pujada al bus com de recollida de 

fills/es) al tercer incident en el transport a un mateix mes, la família implicada no 

podrà fer ús del servei complementari de transport de la localitat, i es considerarà 

falta injustificada si l'alumne/a no ve al col.legi el dia o dies sancionats. 

11. Al transport de migdia, si una família no està a hora per recollir al seu fill/a en la 

primera parada que fa cada autobús (Portó i País Valencià), els vehicles continuarà la 

seua ruta fins a la següent parada (Albereda i Constitució), on el monitor/a esperarà 

a que siguen recollits els alumnes d'aquesta parada i de l'anterior.       

12. En la prestació del servei complementari de transport, seran objecte de mesures 

correctores o disciplinàries les conductes tipificades  en els Art. 35 i 42 del Decret 

39/2008 sobre la Convivència en els Centres Docents, i es podrà privar de l'ús 

d'aquest servei si així ho considera la direcció del centre, amb el vis-i-plau de la 

comissió de convivència del centre, i pel temps que s'estime oportú. 

13. Les incidències del transport de Conselleria són comunicades a la Direcció del centre 

i/o a la Inspecció Educativa.  

 

                                                               La comissió de transport del CEIP Lloma del Mas  

 

 


