CEIP BLANQUERNA
Es Pont d'Inca-Marratxi.

TRANSPORT ESCOLAR
EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL COL·LEGI
2.4.3 EL TRANSPORT ESCOLAR
2.4.3.1 Tindran el dret d'ús del transport escolar, els alumnes de PRIMÀRIA de les localitats amb distància superior a 3 Km.
del Centre, sempre que es compleixen les següents NORMES:
1. Per utilitzar el transport serà necessari dur a la motxilla el carnet que acredita el seu ús o l'autorització provisional
reglamentària.
2. Es guardarà compostura, bon comportament i respecte entre els alumnes i cap a l’acompanyant que és la màxima autoritat i
cap el conductor de l’autocar.
3. No es faran accions que impliquin la distracció del conductor amb el conseqüent perill que això suposa.
4. Es respectarà la integritat del vehicle: tapisseria, cortines...
5. Els/les alumnes no es poden canviar de lloc durant el trajecte.
6. No es pot menjar ni beure dins l'autocar ni tirar cap tipus de brutícia en terra.
7. Està prohibit llençar objectes d'un costat a l'altre de l'autocar.
8. No es poden obrir les finestres sense permís de l’acompanyant/conductor.
9. Qualsevol canvi en l'ús del transport (canvi de parada, no utilització del transport d'anada o tornada, autorització
per anar-se’n tot sol des de la parada a casa seva etc.) es comunicarà per escrit a l'agenda.
2.4.3.2 SANCIONS: NO RESPECTAR ALGUNES D'AQUESTES NORMES POT SER SANCIONAT D'ALGUNA DE LES
SEGÜENTS MANERES:
A) Reparar els desperfectes que s'hagin provocat al vehicle.
B) Retirada temporal de carnet , i per tant de l'ús de transport per un període de temps d'acord amb la falta comesa.
C) Retirada definitiva del carnet per a tot el curs escolar. Recordam que l'ús del transport no és obligatori.
D) En cas de pèrdua del carnet la renovació tindrà un recàrrec del 100%.
E) Si la falta comesa es pot tipificar com a falta de les anomenades "Faltes de Convivència" o de les tipificades com a "faltes
greus", es seguirà el procediment general.
Sol·licitud de carnet per a la utilització del transport escolar. Curs 2022/23
NOM ALUMNE/A:
MATRICULAT/DA A ...................................... curs etapa (INFANTIL- PRIMÀRIA) Telf:...................................
ADREÇA: Carrer .....................................................................................nº..........Població:........................................
RUTA (1 O 2):

Aturada:

RUTA 1 (V23): Aturada 1:Pla de na Tesa (Camí Can Frontera, 1) /At.2: Es Figueral (Centre cívic Avda. Prínceps
d’Espanya, 19) / At 3: Son Ramonell (c. Arquitecte Guillem Forteza - c. Professora Rosa Roig)/At 4: Son Ramonell
( c. Joan Capó, 18) /At. 5: CEIP Blanquerna
RUTA 2 (V24): Aturada 1: Es Caülls (rotonda entrada) / At.2: Es Caülls (rotonda polígon) / At.3: Sa Vinya de Son
Verí (rotonda) /At.4: Son Daviu (aturada bus) / At.5: Avinguda Es garrovers, 1 / At.6: Son Nebot (aturada bus)
/At.7: Son Macià (rotonda entrada) /At.8: CEIP Blanquerna
Sol·licita l'expedició de carnet per a ús del transport escolar pel curs 2022/23 fent constar l'acceptació de les
normes que regulen aquest servei.
Així mateix queda assabentat que un ús incorrecte del transport o del carnet, pot significar la retirada temporal o
definitiva del mateix, la qual cosa implica perdre el dret d'ús del transport escolar.
El pare/mare de l’infant el recollirà a l’aturada del bus habitualment ( en el cas que sigui una altra
persona s’ha d’avisar a l’acompanyant del transport).
El pare/mare autoritza a l’infant a anar-se’n tot sol de l’aturada a casa.
Només farà el trajecte d’anada a l’escola____, de tornada____ o el dos trajectes____
Es Pont d'Inca a ......../........./ 2022
El Pare, mare o tutor: D./Dª ..................................................................
(Entregar la sol·licitud fins 30/09/2022)

DNI. nº .........................

Firma

