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Normativa per a la utilització del transport escolar col�lectiu que s'integra 

en el Reglament de règim interior del centre escolar:  

 

Destinataris: Alumnes de primària i secundària de la comarca que utilitzin el 

servei de transport escolar col�lectiu gestionat de forma compartida des del 

centre escolar receptor i el Consell Comarcal de la Selva quan el consell 

escolar del centre tingui aprovada formalment la present normativa. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Decret 266/1997, de 17 d'octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels 

centres de nivell no universitari de Catalunya estableix, entre altres, i 

específicament en el seu article 27 "que es podran corregir (...) els actes 

contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades en aquest 

Decret com a falta, realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant 

la realització d'activitats complementàries i extra-escolars. Igualment podran 

corregir-se les actuacions de l'alumne que, encara que dutes a terme fora del 

recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida 

escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat 

educativa". I en l'article 6 estableix "que el reglament de règim interior 

contindrà les normes de convivència del centre que concretaran el que disposa 

aquest Decret en relació amb els drets i deures dels alumnes, així com les 

altres normes sobre organització i participació en la vida del centre que es 

considerin necessàries." 

D'altra banda, en el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 

servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en 

l'educació obligatòria estableix en l'article 4.3.5 que "la direcció del centre 

posarà en coneixement de l'ajuntament i dels pares, amb anterioritat a l'inici 

del curs escolar, l'hora, el punt de recollida i de devolució de l'alumnat, com 

també les normes que el consell escolar del centre i, si s'escau, el Departament 

d'Ensenyament tinguin establertes per a l'alumnat usuari del servei de 

transport escolar." 

Per a aquest efectes, el transport escolar es considerat com activitat 

complementària, i per tant, els seus elements físics (autobusos) i personals 

(xofer i acompanyant) han de considerar-se elements que formen part de la 
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comunitat educativa; en el cas del xofer i acompanyant com a membres no 

docents de la comunitat educativa del centre. 

L'acompanyant, que té especificades les seves tasques en l'article 6 del Decret 

161/1996, de 14 de maig, és el responsable d'informar al/a la secretari/ària 

del centre docent públic o a la direcció del centre privat concertat de les 

incidències esdevingudes al llarg del trajecte, com també de  la relació 

d'alumnes transportats/ades diàriament. 

L'experiència en matèria de transport escolar viscuda els darrers anys i 

l'esmentat marc legal porten a la necessitat d'aprovació d'un marc normatiu 

que garanteixi el respecte als drets i deures per a tots els alumnes 

transportats i de la resta de membres de la comunitat educativa.  

En virtut del que s'ha esmentat, el consell escolar del centre a dalt especificat 

ha aprovat la normativa d'ús del transport escolar que seguidament 

s'especifica: 

1. Normativa general 

Per tal que el servei de transport escolar funcioni de manera satisfactòria els 

alumnes han de seguir les normes de convivència aprovades en el centre, i les 

que figuren en l'article 23 del Decret 266/1997, de 17 d'octubre, sobre drets i 

deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya que 

literalment es transcriu a continuació: 

'El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic 

dels alumnes s'estén a les obligacions següents: 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat , la integritat i la intimitat de tots els 

membres de la comunitat educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

c) Respectar el caràcter propi dels centres, quan existeixi, d'acord amb la 

legislació vigent. 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 

instal�lacions del centre. 

e) Complir el reglament de règim interior del centre. 

f) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col�legiats dels centres, 

sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus 

drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior 

del centre. 
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g) Participar i col�laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 

educativa, per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i 

orientació i de la convivència en el centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes a que 

no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.' 

Per tot això, és important respectar les normes següents durant el recorregut: 

1.1. Tots els alumnes han d’utilitzar l’itinerari que tenen assignat des de 

l’inici de curs. Els alumnes no podran canviar d’itinerari durant tot el 

curs. Només en casos justificats s'autoritzarà un canvi de ruta 

degudament sol�licitat i autoritzat per la direcció del centre. 

1.2. Cada alumne ha de portar el seu carnet de transport –personal i 

intransferible- i presentar-lo als responsables del servei si li 

requereixen. La manca d’aquest document acreditatiu pot excloure 

l’alumne de l’ús del transport escolar.  

1.3. Els carnets seran elaborats pel Consell Comarcal de la Selva i lliurats 

al començament de curs des del centre d’ensenyament. La pèrdua del 

document s’haurà de comunicar al centre, que en facilitarà un duplicat 

amb el pagament previ de la taxa que hi hagi establerta. 

1.4. El 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. De manera especial cal tenir present: 

1.5. Ser puntuals a la parada. 

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

1.7. Respectar en tot moment les persones encarregades del servei de 

transport i complir les seves indicacions (monitor/a i xofer). 

1.8. 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. 

1.9. Durant el trajecte els alumnes han d’estar asseguts correctament en el 

lloc que els assigni el/la monitor/a. 

1.10. Respectar el seient, les cortines, els vidres, els cendrers i tot el 

que hi ha a l’autocar. En cas de desperfectes el cost de la reparació 

anirà a càrrec de la família de l’infractor. 

1.11. Els alumnes no poden obrir les finestres. 

1.12. No és permetrà ni menjar ni beure ni fumar dins de l’autocar. 
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1.13. No és permès d’aixecar-se del seient ni quedar-se al passadís, 

fins que l’autocar estigui parat. 

1.14. Per a més seguretat, es posarà atenció durant l’espera a la 

parada. No es creuarà el carrer i els usuaris esperaran ordenadament 

l'arribada de l'autobús. 

1.15. En el cas que anticipadament se sàpiga una absència s’haurà de 

comunicar a l’acompanyant el dia anterior. 

1.16. En el cas que un alumne, de forma sistemàtica, no tingui 

intenció d’utilitzar el servei de transport en dies concrets, ho ha de 

comunicar a l’acompanyant i/o a la direcció del centre. 

1.17. Queda prohibit parlar amb el xofer durant el trajecte. 

1.18. Abans de baixar de l’autobús, es vigilarà de no deixar-hi objectes, 

material escolar o brossa. 

1.19. El Consell Comarcal i la Direcció del Centre podran privar del 

dret d’utilització del transport, el nombre de dies que ho estimin 

convenient, els alumnes que incompleixin la present normativa. 

 

Nota: les persones encarregades del servei de transport (monitors) han de 

comunicar qualsevol incidència que pugui haver-hi durant el trajecte, pel que 

fa al comportament dels alumnes, a la direcció de l’escola. 

L’incompliment reiterat d’alguna d’aquestes normes pot ser motiu de retirada 

provisional del carnet de transport i, per tant, del dret d’ús d’aquest servei. 

 

 

 

 

 

 


