Benvolguts pares i mares,
La finalitat del servei de transport escolar que ofereix la Conselleria
d’Educació i Universitat és facilitar el desplaçament gratuït a l’alumnat
d’educació obligatòria (educació primària i ESO) escolaritzat en centres
públics fora del seu municipi o localitat de residència.
Els directors i directores són els responsables de gestionar tots els temes que
fan referència al transport escolar del seu centre, per tant, totes les peticions,
incidències i suggeriments de les famílies s’han de dirigir a la direcció del
centre educatiu.
Els alumnes
1. Si resideixen a una distància superior a 3 Km del centre tenen dret a
utilitzar una de les rutes existents. Si un alumne té plaça en un centre
educatiu situat a una distància inferior als 3 Km i vol anar a un centre més
allunyat no té dret al transport escolar.
2. En el cas de progenitors separats, els alumnes només tenen dret a una
ruta.
3. Sollicituds per a educació primària i ESO:
a. Presentar una sollicitud (annex 1) a la secretaria del centre durant
el mes de juny de 2016, o en el període de matrícula del mes de
juny per a les noves incorporacions.
b. Els alumnes matriculats el mes de setembre i altres alumnes
d’escolarització obligatòria que no hagin presentat la sollicitud
en els terminis fixats anteriorment ho poden fer durant els deu
primers dies de curs i, en cas que les places contractades siguin
insuficients, romanen en llista d’espera fins que l’Administració
pugui resoldre el cas.
4. Sollicituds per a educació infantil i batxillerat:

a. Presentar l’annex 2 a la secretaria del centre abans de deu primers
dies de curs. La direcció del centre adjudicarà les places
disponibles d’acord amb els criteris establerts a la normativa.
b. Només es poden incorporar al servei de transport quan les places
dels alumnes d’estudis obligatoris estiguin assegurades i ho
autoritzi la direcció del centre. L’autorització serà provisional i
hauran de deixar la plaça si s’incorporen alumnes de nivells
obligatoris.
c. Les sollicituds presentades després de les dates indicades només
s’han d’atendre si, una vegada resoltes les peticions presentades
en el termini establert, encara resten places vacants.
5. Els alumnes autoritzats disposaran d’un carnet d’usuari, personal i
intransferible, que servirà perquè l’acompanyant l’identifiqui. Els
alumnes únicament estan autoritzats a fer ús de la línia, vehicle i parada
que indica el seu carnet.
6. Els alumnes autoritzats han de fer ús com a mínim, el 70 % mensual del
servei (computant dos trajectes diaris). En cas contrari, se’ls revocarà
l’autorització i se’ls retirarà el carnet de manera permanent. Únicament
se’ls pot tornar a admetre per acord del consell escolar, amb la petició i
el compromís previ per escrit de la família de l’alumne de complir amb
una assistència mínima del 70 % mensual. En cas de reincidència, la
revocació serà definitiva.
Els acompanyants: Cada vehicle ha de comptar amb la presència d’un
acompanyant

encarregat

del registre d’assistència, control de pujada i

davallada, mesures de seguretat, compliment de les normes i atenció especial
en cas d’emergència. L’acompanyant collaborarà amb la direcció del centre
en tot allò que pugui contribuir a la millora del servei.
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Palma, 7 de juny de 2016
El/La director/a

