NORMES, PROTOCOLS,
RECOMANACIONS I INFORMACIONS
PER AL TRANSPORT ESCOLAR

PRESENTACIÓ DEL QUADERN
Per la seua ubicació, l’Escola
Les Carolines precisa del Transport Escolar per tal d’aporximar al
centre a l’alumnat de la trentena de
municipis que forma part de l’Escola. Es per açò que el transport és
un serveis bàsic del centre, el qual
actualment utilitzen més dels dos
terços del mateix.
Aquest fulletó intern del Transport
Escolar de L’Escola Les Carolines és
una recopilació informativa i protocolària, útil per a tot el personal que té
encomanada la tasca del transport
escolar del centre.
La primera edició del quadern
haurà de ser revisada i actualitzada

amb nova documentació que anirem
aportant per tal de fer del Transport
Escolar un mitjà segur i còmode per
a tot l’alumnat de Les Carolines.
Tenim com a proposit la informatització de tot el servei de Transport Escolar per poder aconseguir
que siga més eficaç tant per a les famílies com per a l’administració escolar, per a la qual cosa tindrem molt
presents totes les observacions
que, malgrat la utilització de sistemes informàtics, facen del transport un servei pròxim i garant per als
seus usuaris i usuàries.
Picassent, febrer de 2017.

Rosa Herrero, Pepi, Laura Borseta i Julia Valero responsables de
les rutes escolars. Foto de l’any 1992.

-2-

Personal responsable del Transport Escolar durant el curs escolar 2016-2017.
Davant i d’esquerra a dreta: Laura Broseta, Emi Alemany, Yolanda Ruíz, Pilar Molero, Trini
Gómez, Julia Valero, Puri Fabià i Amparo Monsoriu.
Darrere i d’esquerra a dreta: Nika Ruipérez, Miquel Torrijos, Celeste Cerezo, Charlene Padilla, Pauline Padilla, Cristina Monsalve, Claudia Vicente, Rosa Herrero i Nuria Fabià.
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL
TRANSPORT ESCOLAR
ESCOLA LES CAROLINES
(Aprovat per la Comissió de Transport Escolar de l’A.M.P.A. de l’Escola
Les Carolines en maig de 1997).
El Reglament de Règim Intern del
Transport Escolar, s’entendrà sempre
com un complement del Reglament Intern de l’Escola Les Carolines, amb les
característiques pròpies del transport.

DRETS DE L’ALUMNAT
Els mateixos que en l’àmbit escolar.

DEURES DE L’ALUMNAT
Els mateixos que en l’àmbit escolar
amb les següents puntualitzacions:
1.-Tenir un tracte respetuós i cortés
amb el personal de l’autobús, conductor o conductora, cuidador o cuidadora,
i amb els demés companys i companyes. Es tindrà especial cura de no
parlar amb el conductor o conductora
mentre l’autobús estiga en marxa.
2.-Respectar l’autobús i tractar-lo
amb cura, respectant tots els elements
del mateix (seients, capçals...).
3.-Acomplir les normes de conducta,
tant les assenyalades en aquest reglament, com les que indica la cuidadora o
cuidador, ja que aquest últim representa
en l’autobús la mateixa autoritat com els
respectius tutors o tutores.
4.-No menjar ni beure durant el trajecte de l’autobús.
5.-Romandre asseguts o assegudes al seient (elegit o assignat per
les cuidadores o cuidadors) durant tot
el trajecte.

DEURES DELS CUIDADORS
O CUIDADORES
EN L’AUTOBÚS
1-DURANT EL TRAJECTE:
1-Llevar les peces d’abric a l’alumnat menor de 5 anys, i aconsellar a la
resta que se les lleven, ajudant-los si
no pogueren fer-ho ells o elles a soles.
2-Posar les peces d’abric a l’alumnat
menors de 5 anys, i dir a la resta que se
les posen, ajudant-los si calguera abans
de baixar de l’autobús en les corresponents parades o en arribar a l’Escola.
3-Col·locar a l’alumnat més petit en
la part central de l’autobús per poder-los
vigilar millor.
4-Tractar que l’alumnat vaja sempre assegut, i relacionar-se amb ells
amb amabilitat.
5-Establir una relació cordial i al
mateix temps ferma pel que fa al compliment d’aquestes normes. Ells o elles
són tutors o tutores i en definitiva els i
les responsables mentre l’alumnat estiga en l’autobús, i tenen la mateixa
autoritat que els tutors o tutores de
classe pel que fa al compliment de les
normes.
6-No discutir mai amb el conductor
de l’autobús davant de l’alumnat. Qualsevol anomalia pel que fa als pares,
alumnat, parades, etc. serà comunicada a la direcció de l’Escola.
7-Vigilar constantment a l’alumnat per
evitar que es molesten, caiguen o puguen
causar desperfectes en l’autobús.
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2-DE TREBALL:
8-Controlar que tot l’alumnat puge a
l’autobús, anotant en els fulls de trajecte
que tindrà a la seua disposició dins la
carpeta corresponent a cada ruta.
9-Anotar diàriament els parts d’horaris i incidències.
10-Entregar les notes, circulars,
cartes, treballs, etc. que l’Escola envia
als pares, assegurant-se que l’alumnat
les emporta, així com les notes que els
pares o mares donen per a l’Escola.
11-Entregar personalment, cada
matí, en el despatx de l’Escola, la carpeta amb totes les anotacions. No entregar-la mai mitjançant qualsevol
alumne o alumna.
12-En cas de malaltia, avisar l’Escola
i deixar una substituta o substitut que,
prèviament l’Escola tindrà previst.
13-Acomplir els horaris de replegada
i entrega de l’alumnat, encara que en arribar a la parada per replegar-los no estigueren en ella. Deuran esperar fins que
siga l’hora corresponent.

14-Acomplir amb les parades corresponents, excloent-hi els casos puntuals en què no està l’alumne o alumna
i l’autobús ha de desviar-se molt.
15-No deixar cap alumne-a en la
seua parada o en qualsevol altre lloc
sense autorització prèvia i escrita dels
pares o tutors legals (entregada a l’Escola amb suficient antel·lació). No entregar cap alumne o alumna a famílies que
no es coneguen anteriorment.
16-Si en arribar a la parada no estigueren esperant l’alumne o alumna, i arribara l’hora de baixar i no tinguera
autorització de fer-ho sol o sola,
l’alumne-a no podrà baixar de l’autobús.
Des de l’autobús, per telèfon, s’avisarà
a casa de l’alumne o alumna, per a que
els familiars vagen a l’última parada de
la ruta. En cas extrem, es quedarà amb
l’alumne o alumna, informant a l’Escola.
17-Encara que podrà realitzar qualsovol suggeriment; no podrà prendre decisions particulars respecte al transport
(canvi de parades, itineraris, etc...) sense
l’ordre expressa de la direcció de l’Escola.

Esplanada front a l’Escola durant el curs escolar 2004-2005.
S’observa com encara no estava urbanitzada la Plaça de l’Escola al carrer Morera.
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3-RELACIONS AMB ELS
PARES I LES MARES:
18-Com a representant de l’Escola,
i degut a la relació diària amb els pares
i mares de l’alumnat, deurà tractar a
aquests amb amabilitat, educació i cortesia.
19-La seua actitud no dependrà
mai de les respostes que puga rebre en
un moment donat de part dels pares o
dels usuaris del servei.
20-Deurà atendre a les consultes o als
problemes que li plantegen els pares o
mares, i en cas de no poder solventar-los
donarà compte dels mateixos a les persones que corresponga de l’Escola.

3-Si de vesprada no fóra possible
arribar a temps, ni a la parada habitual,
ni a l’última de la ruta respectiva, es
telefonarà a la família per informar-la
d’on podrà replegar a l’alumne-a. Tots
els autobusos porten emissora o telèfon mòbil.
4-Els escrits que es dirigisquen a la
Comissió de Transport de l’A.M.P.A.,
deuran fer-se amb les dades detallades
(s’ha d’indicar la ruta, nom de l’alumne
o alumna i dels pares, curs, adreça i
telèfon de contacte).

DEURES DELS MESTRES
DEURES DELS PARES
I MARES
1-Han de comunicar a l’Escola, per
escrit, a ser possible amb la deguda
antel·lació, de totes aquelles circumstàncies que afecten a la replegada de
l’alumnat en les seues parades habituals:
Si els replega una persona distinta (familiar, amic, amiga...) de l’habitual, en aquest
cas seria desitjable que les donaren a
conéixer personalment als cuidadors o
cuidadores respectius; si han de canviar
de ruta per qualsevol motiu (laboral, festa
d’aniversari...).
2-Col·laboraran conjuntament amb
l’Escola i la Comissió de Transport de
l’A.M.P.A. en les normes que s’apliquen
respecte a les activitats dins l’autobús
(no facilitant per exemple pel·lícules de
vídeo, ja que aquestes seran donades,
si procedeix, per l’Escola).

1-Els-les mestres podran utilitzar el
servei d’autobús com a qualsevol
alumne-a, és a dir, mitjançant el pagament del servei corresponent, donant
compte als responsables d’establir anualment les rutes de la seua inclusió com a
viatger per al curs següent, per tal de preveure el tipus i la capacitat de cada autobús segons les rutes determinades.
2-El seient a utilitzar pel mestre-a
dependrà del que ell o ella mateix elegisca, ja que estarà en l’autobús com a
viatger o viatgera, i no com a responsable del comportament de l’alumnat.
3-Acudiran a la parada que els convinga i que prèviament hagen acordat.
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NORMES DE SEGURETAT
A L’AUTOBÚS
A-DURANT EL TRAJECTE:
1-Les portes de l’autobús s’obriran
tan sols quan estiga totalment aturat.
2-L’alumnat pujarà o baixarà de
l’autobús quan estiga totalment aturat
en la parada corresponent.

B-EN ARRIBAR O EIXIR
DE L’ESCOLA:
1-Els cuidadors o cuidadores de
l’autobús deixaran l’alumnat dins l’Escola, assegurant-se que estiguen tots i
totes, i deixant les portes tancades, per
seguretat.

2-S’asseguraran que abans d’obrir
les portes no hi haja un altre autobús
fent maniobres per eixir o estacionar.
3-Quan l’autobús arribe o isca de
l’Escola, no s’obriran les portes si un
altre autobús està fent maniobra, fins
que aquesta finalitze.
4-Des de l’Escola, l’alumnat accedirà a l’autobús quan estiga totalment
aturat i amb el motor apagat.
5-Tots els autobusos deuran estar
aturats, i amb els motors desconnectats
abans que comence a pujar l’alumnat.
6-Si algun autobús no hagués arribat, la cuidadora o cuidador encarregat
s’assegurarà que el seu alumnat espere
dins el recinte escolar fins que hi arribe.
7-Quan l’autobús que porta retard
arribe, s’esperarà fins que acabe de
pujar l’alumnat dels altres autobusos, i
no farà maniobres per evitar qualsevol
perill a la resta d’alumnes.
8-Ajudaran els més petits o petites
a baixar de l’autobús.

Monitores responsables del Transport Escolar durant el curs 2007-2008.
Davant: Puri Fabià, Maria Rincón,Sonia Aranda, Cristina Monsalve i Emilia Alemany.
Darrere: Amparo Broseta, Julia Valero, Laura Broseta i Amparo Monsoriu.
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Tot el personal del Transport Escolar durant el curs escolar 2007-2008.

C-LA DISCIPLINA EN
L’AUTOBÚS:
1-Es consideraran faltes totes
aquelles accions o omissions que no
respecten les normes de convivència.
2-Les faltes es delimitaran dins el
context de l’autobús i es classificaran
en lleus, greus i molt greus.
3-La determinació de la gravetat de
la falta es farà tenint en compte, a més
a més del grau en què atenta contra les
normes de convivència, l’edat, el coneixement, la responsabilitat, la intenció
i qualsevol altra circumstància que
puga atenuar o agreujar la qualificació
de l’acte. La seua reiteració també
podrà donar lloc a variar la seua classificació final.
Tres faltes lleus faran una greu.
4-L’incompliment per part de l’alumnat de l’autobús d’aquest reglament serà
motiu de comunicació per part de la cuidadora o cuidador als òrgans col·legiats
pertinents (tutor o tutora, cap d’estudis i
direcció) a fi d’imposar la sanció que corresponga en cada cas.

5-Les sancions per faltes lleus
seran establertes pel responsable de
l’autobús després d’escoltar a la persona implicada.
6-Aquest tipus de faltes seran sancionades amb amonestacions verbals
i/o canvi d’ubicació dins l’autobús, durant el temps que determinen els cuidadors o cuidadores.
7-Dels demés tipus de faltes, els cuidadors o cuidadores donaran compte a
la direcció de l’Escola, i es seguirà el mateix procediment que per als tipus de
faltes que hi haguera en el Reglament
de Règim Intern de l’Escola.
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Arribada en autobús escolar a Les Carolines el primer dia de classe del curs escolar 2003-2004.

Monitores responsables del Transport Escolar durant el curs escolar 1999-2000.
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NORMATIVA BÀSICA PER AL
TRANSPORT ESCOLAR
DE LES CAROLINES
L’organització diària del Transport
Escolar és una de les activitats més
complicades per la quantitat de factors
externs a l'Escola que intervenen.
El Servei de transport Escolar
és voluntari i es contracta per cursos escolars amb una vigència de
deu mensualitats cada curs.
Dos terços de l’alumnat de Les
Carolines utilitza transport, açò fa que
tots els dies hi haja canvis de ruta,

oblits de comunicació, famílies que
telefonen per a comunicar canvis
quan l’autobús està a punt de partir, i
un llarg anecdotari de situacions que
moltes vegades han dut a equívocs o
a situacions contradictòries.
L’experiència quotidiana ens ha fet
desenvolupar les següents normes
bàsiques les qual demanem a tot
l’alumnat i a les seues famílies que les
acomplisquen.

Personal responsable del Transport Escolar durant el curs escolar 2002-2003.
Les set monitores de Les Carolines eren: Mª José Ibáñez, Emilia Alemany, Sonia Casquete,
Clara Broseta, Laura Broseta, Julia Valero i Amparo Monsoriu. Darrere trobem, entre els
conductors a Juan Ruiz, responsable del transport en la furgoneta escolar.
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HORARIS I PARADES DE
TRANSPORT ESCOLAR
1-L'horari de les parades el controla l’Auxiliar de Transport Escolar.
Cada monitora ajusta l'hora amb els
senyals horaris de qualsevol emissora de ràdio, o automàticament el
seu mòbil amb el satèl·lit.
2-Tots els conductors i auxiliars
d'autobús tenen prohibit, per raons de
seguretat, parar en un altre punt que
no siga el de la parada determinada.
Els conductors saben que inclús s'exposen a una sanció administrativa important si s’observa que estan fora del
punt de parada.
3-Els autobusos escolars sols esperaran a les parades sí han arribat
abans de l'hora prevista en l'horari
marcat a la parada. Si estan dins de
l'hora assignada a la parada o és mes
tard, marxaran en quan haja pujat
l'alumnat que es trobe present.
4-Totes les notificacions sobre
canvis o alteracions rutinàries en el

transport escolar habitual, han de
fer-se per escrit (nota o agenda) o
per telèfon a l'Escola. No atendrem
cap canvi de ruta, parada si l'Escola
no té una nota o comunicació expressa de la família. Açò també inclou quan un alumne o alumna no
haja de pujar a l'autobús perquè segons "ell" o "ella" algun membre de
la família ha de vindre a replegar-lo
o replegar-la a l’Escola. Sempre ha
d’haver una notificació escrita i telefonada a l’Escola.
5-Sols pot pujar a la ruta l’alumnat que està inscrit al llistat.
6-L’alumnat registrat en una ruta
pot pujar pel matí en una parada distinta a la que té adjudicada.
7-Si un alumne o alumna que no
està comptabilitzat en un ruta es
presentés a alguna de les parades,
sols serà admés per l’Auxiliar de
Transport si hi ha absoluta certesa
que té places disponibles o que per
trobar-se a la darrera parada de la
ruta hi ha llocs buits.

Personal del Transport Escolar durant el curs escolar 2003-2004.
Emilia Alemany, Amparo Broseta, Clara Broseta, Amparo Monsoriu, Sonia Casquete,
Silvia Herranz i Laura Broseta.
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NORMATIVA DE VESPRADA
A L’EIXIDA DE L’ESCOLA
1-Sols pot pujar a cada ruta
l’alumnat que està apuntat al llistat.
Un Auxiliar de Transport Escolar
mai no acceptarà a la seua ruta un
alumne o alumna que no estiga
registrat al seu llistat, sense importar-li que siga gran o menut.
2-Diàriament cada auxiliar de
Transport Escolar repassarà amb
l’equip de coordinació del Transport
els canvis o variacions d'alumnat
en cada ruta, així com les faltes
d’assistència i les notes i observacions recollides fora d’horari.
3-Mai una ruta de Transport Escolar iniciarà el viatge de tornada a
casa sense haver comprovat que
tot l’alumnat que ha de viatjar es
troba a l’autobús.

4-Una ruta de Transport Escolar
mai no iniciarà el viatge de tornada
als domicilis familiars, sense que un
dubte estiga totalment resolt, i sense
l’autorització de l’Equip de Coordinació de Transport Escolar.
5-Després d’haver accedit un
alumne a la seua ruta, no es permetrà que torne a baixar de l’autobús, si no és acompanyat d’un
mestre o mestra, amb independència de l’edat de l’alumne o alumna.
En cap cas l’Auxiliar de Transport
Escolar abandonarà l’autobús escolar. Si un mestre o mestra es fa
càrrec d’acompanyar a l’alumne o
alumne a la classe o al servei,
l’Auxiliar de Transport esperarà a
que novament retorne a l’autobús.
6-És obligatori assistir a la reunió
diària de coordinació, en la qual es
comunicaran els canvis i variacions
en cada ruta.

Personal del Transport Escolar durant el curs escolar 2009-2010. Darrere les monitores de Les
Carolines: Amparo Broseta, Puri Fabià, Julia Valero, Amparo Monsoriu, Laura Broseta, Cristina
Monsalve, Emilia Alemany, Herminia Carbó, Pilar Molero i Yolanda Ruiz.
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Personal del Transport Escolar durant el curs escolar 2015-2016.
Cristina Monsalve, Nuria Fabià, Miquel Torrijos, Laura Broseta, Yolanda Ruiz, Pilar Molero,
Rosa Herrero, Mª José Tronchoni, Emilia Alemany, Julia Valero, Claudia Vicente, Puri Fabià,
Verónica Ruipérez i Amparo Monsoriu,

QUÈ FER QUAN S’ARRIBA
TARD A L'AUTOBÚS
1-Dur al fill o a la filla a qualsevol altra parada o a l'última parada
de la vostra ruta.
2-Dur al fill o a la filla a l'última
parada de qualsevol altra ruta, encara que no siga la que té assignada. La monitora sap que si té
places disponibles pot fer-se càrrec
del vostre fill o filla encara que no
siga la seua ruta habitual.
3-Dur directament al fill o filla a
l'Escola. A Les Carolines no tenim
limitada hora d'entrada.

ON ENVIAR LES
OBSERVACIONS SOBRE
TRANSPORT ESCOLAR
Qualsevol observació sobre una
ruta de Transport Escolar cal comunicar-la directament al Departament d’Administració de l'Escola.
No s’han de donar informacions
orals als Auxiliars de Transport Escolar que puguen entretenir l’autobús més temps de l’estrictament
necessari en cada parada. Entretenir la ruta perjudica tant a l’alumnat
que s'hi troba a l'autobús com al qui
encara espera ser recollit en altres
parades.
-13-

ALGUNES PREGUNTES I
RESPOSTES FREQÜENTS
EL MEU FILL O FILLA VA EN
AUTOBÚS. PUC REPLEGAR-LO
A L’ESCOLA?
Clar que sí. Tens dues formes:

PUC CANVIAR AL MEU FILL
DE RUTA SI ESTIC PAGANT
DOBLE RUTA?
Clar que sí. Tens dues opcions:

A) Enviar la comunicació en
l’agenda per a que tant el seu tutor o
tutora com l’administració i coordinació de transport ho sàpiguen i el
lleven del llistat de ruta de la vesprada.

A) Enviar la comunicació en
l’agenda per a que tant el seu tutor
o tutora com l’administració i coordinació de transport ho sàpiguen i
el lleven del llistat de ruta habitual
de la vesprada i el o la canvien a la
segona ruta.

B) Si has oblidat comunicar-ho
per escrit, quan arribes a l’Escola li
ho dius al seu tutor o tutora i també
a l’Administració.
Has de saber que si t’emportes
al teu fill o filla sense dir res, ens
origines un problema fins que s’assabentem que ha marxat amb son
pare o sa mare.

B) Si has oblidat comunicar-ho
per escrit, pots telefonar a l’Escola
abans de les 15:00 hores. Posem la
limitació horària, perquè després de
les 15:00 hores preparem l’eixida
d’autobusos actualitzant els llistats i
fent totes les modificacions d’alumnat i rutes.

Autobusos en l’esplanada front a l’Escola durant el curs escolar 2009-2010.
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RECOLLIDA D’ALUMNAT
EN LA PARADA
D’AUTOBÚS
Com a norma general s’acomplirà la següent normativa:
1-Un alumne o alumna no pot baixar
de l’autobús si no hi ha un responsable
familiar, o persona reconeguda i autoritzada per la família, que estiga en la seua
parada per a replegar-lo o replegar-la.
2-Les úniques persones autoritzades per replegar un alumne o una
alumna són el pare o la mare, tutor o
tutora, o persona que un d’ells designen i notifiquen, bé a l’Escola o bé
a l’auxiliar de la ruta de transport.
3-Sols es permetrà baixar de
l’autobús sense una persona adulta
que el/la replegue, a l’alumnat que
tinga una autorització signada pel
pare, la mare, tutor o tutora.
4-Les autoritzacions són personals i afecten sols a l’alumnat
autoritzat.
5-Mai no es deixarà amb un
alumne o alumna autoritzat a
baixar sols de l’autobús, a altres
alumnes de la seua parada que no
hagen vingut a replegar-los.
6-En el cas de germans més
menuts, les autoritzacions a baixar
amb germans majors hauran de
contemplar els noms de l’alumne o
alumna al qual fan referència.
7-Totes les autoritzacions han
d’estar guardades a la secretaria
de Les Carolines i sols seran vàlides per al curs escolar vigent.

ALTRES OBSERVACIONS,
RECOMANACIONS I
NORMES
1-Cada autobús portarà, en lloc
visible, el seu número i el nom de
l’Escola.
2-Cada autobús durà una bossa
amb equipament d’endrés personal, per si cal netejar algun
alumne o alumna.
3-Els conductors o conductores
de cada autobús han de conéixer
perfectament la ruta de transport.
L’Escola vigilarà permanentment
per tal que açò s’acomplesca.
L’auxiliar de transport no està per
anar indicant la ruta al conductor,
sinó per atendre, principalment, a
l’alumnat i a les seues famílies.
4-Si a l’hora d’eixida no ha arribat un autobús a la parada d’eixida
des de l’Escola, tant el professorat
con l’auxiliar de ruta romandran a
l’Escola atenent a l’alumnat.
5-L’alumnat amb febra no pujarà
a l’autobús. Des de l’Escola es contactarà amb la família per tal que
vinguen a replegar-lo o replegar-la.
6-Els videos que es passen durant una ruta d’autobús seran aptes
per a menors de 7 anys.
7-Els i les auxiliars d’autobús
procuraram fer mapes de les rutes
i tenir-les sempre actualitzades
per a que en cas de substitució
per un altre o altra auxiliar, la ruta
puga ser comprensible per el nou
o nova responsable.

-15-

NORMATIVA D’ÚS DEL
MÒBIL I CÀMERA A L’ESCOLA
Davant la problemàtica sorgida
a l'ESO per l'ús excessiu dels telèfons mòbils per a xatejar i connectar-se a Internet ens plantegem
crear un protocol i una normativa:
1-No es poden usar els mòbils a
l'Escola durant tota la jornada escolar.
2-No es pot gravar ni fotografiar
ningú sense el seu consentiment escrit. Tampoc es podran fotografiar o
gravar llocs ni objectes de l'Escola
sense permís del professorat.
3-A l'autobús sols es podrà usar
el mòbil per escoltar música, consultar internet o xatejar. En cas de fer
un mal ús l'auxiliar el pot prohibir.
L'alumnat pot utilitzar el telèfon
de l'Escola si ho necessita. En cas
de necessitar dur el mòbil, ho haurà
d'autoritzar la família, però l'hauran
de guardar a les motxilles i taquilles
apagat per a que no sone.

Es confiscarà el mòbil fins divendres de cada setmana en
curs en cas de no acomplir la normativa. Caldrà demanar l'alumne o
alumna que l'apague.
Sols es podrà recuperar el mòbil
sol·licitant-lo a través del professor
o professora que l'ha confiscat.
La família podrà posar-se en
contacte amb el tutor o la tutora en
cas de necessitar que el seu fill o
la seua filla recupere el mòbil
abans de complir-se el càstig.
El tutor o la tutora avisarà la família de l'alumne o alumna que
considera que usa el telèfon o altres aparells de manera excessiva.
El tutor o la tutora remetrà al gabinet la família de l'alumnat amb
possibles problemes d'addicció.

Autobusos del Transport Escolar estacionats a l’esplanada front a l’Escola. Curs escolar 2005-2006.
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Personal del Transport Escolar durant el curs escolar 2008-2009.
Les monitores de Les Carolines: Amparo Monsoriu, Laura Broseta,
Herminia Carbó, Julia Valero, Amparo Broseta, Cristina Monsalve,
Puri Fabià, María Rincón i Emilia Alemany.

-17-

SEGURETAT EN EL
TRANSPORT ESCOLAR
Algunes normes de seguretat
més importants.

PARADES DE RECOLLIDA
S’haurien de situar en punts on
no s'obstaculitze la visibilitat ni la
circulació de la resta de conductors, en trams rectes i amb accés
directe a la calçada de vianants.
La senyalització de la mateixa
és molt important per als nens i per
a la resta de conductors: establint
una zona de seguretat on els menuts puguen esperar l'arribada del
transport sense cap riscs.

PARADA DEL CENTRE
EDUCATIU
Situada pròxima a la porta d'accés:
en aquells centres on hi haja diferents
accessos, és molt recomanable deixar
una porta exclusiva per als nens que
accedeixen mitjançant aquest transport, diferenciada d'aquells que ho fan
a peu.
Evitant sempre que els nens
hagen d'efectuar un encreuament
en baixar o pujar l'autobús.
La parada no ha d'obstaculitzar
l'accés del centre, ni suposar un
risc per als nens que accedeixen a
peu ni per a la resta de conductors.
Es recomana establir una
parada fixa reservada per al transport escolar ben senyalitzada, informant a la resta de conductors i
als vianants que aquest espai és
exclusiu per a l'autobús escolar.

Tornant a casa. Curs
escolar 2004-2005.
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BAIXAR I PUJAR
DE L'AUTOBÚS
Pujar i baixar únicament quan
l'autobús estiga totalment aturat.
La teua seguretat i la dels teus
companys depenen de tu, no empentes, jugues, saltes ni faces imprudències que et puguen posar en risc a
tu i a la resta de passatgers mentre
puges, baixes o esperes l'autobús.
Assegura't de recollir bé les
cintes de les motxilles, bufandes,
cordons, etc, per evitar que puguen
enganxar-se a les portes i altres
equipaments de l'autobús.
Si has de creuar, fes-ho sempre
pels espais senyalitzats (passos de
vianants, semàfors), i mai creues
per davant o per darrere de l'autobús, ni entre els automòbils aparcats o aturats.

CONDUCTOR
Obrir les portes quan l'autobús
estiga totalment parat i en les
parades establertes.
Realitzar les maniobres quan s'assegure que tots els nens es troben en l'accés del centre educatiu o perfectament
asseguts: d'aquesta manera també educarem als menors en autoprotecció i comportament dins de l'autobús.

INTERIOR DE L'AUTOBÚS
Tots els equipatges es guardaran en
els espais reservats per a aquesta finalitat,
evitant que objectes solts puguen provocar lesions de diversa consideració en cas
d'accident o frenada brusca.
Els passadissos han d'estar lliures
d'obstacles.
Tots els ocupants han d'anar en la
seua butaca i amb el cinturó cordat.

Auxiliars del Transport Escolar durant el curs escolar 2011-2012.
Davant: Cristina Monsalve, Pilar Molero, Laura Broseta, Emilia Alemany, Yolanda Ruiz i Julia Valero.
Darrere: Herminia Carbó, Amparo Broseta, Puri Fabià i Amparo Monsoriu.
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Dues panoràmiques de l’eixida de l’Escola cap als autobus durant el curs escolar 2002-2003.
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Alumnat de Secundària tornant a casa durant el curs escolar 2004-2005.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DEL
TRANSPORT ESCOLAR DE LES CAROLINES
Amb independència del Reglament de Transport Escolar vigent aprovat a l’Escola Les Carolines, tot el
personal responsable del Transport
Escolar haurà de contemplar els següents PROTOCOLS D’ACTUACIÓ en el desenvolupament quotidià
d’aquest servei escolar.

1-COM ACTUAR QUAN ES
PRESENTE UN PROFESSOR
O PROFESSORA, AMB UN
XIQUET O XIQUETA, A LA
PORTA DE L’AUTOBÚS DE
LA VOSTRA RUTA, PER LA
VESPRADA, DIENT QUE HA
OBLIDAT INSCRIURE’L AL
LLISTAT DURANT EL DIA,
PERÒ QUE HA D’ANAR A LA
VOSTRA RUTA.
Envieu al mestre o mestra, amb
l’alumne o alumna, a parlar amb la
coordinació de transport, què és
qui ha d’autoritzar que vaja a la
vostra ruta, després de fer totes les
comprovacions pertinents.

2-COM ACTUAR QUAN ES
PRESENTE UN ALUMNE O
ALUMNA GRAN O MENUT A
LA PORTA DE L’AUTOBÚS,
PER LA VESPRADA, DIENT
QUE SA MARE O SON PARE
HA DIT QUE AGAFE LA VOSTRA RUTA.
Envieu-lo a que parle amb la
coordinació de transport, què és
qui ha d’autoritzar que vaja a la
vostra ruta, després de fer totes les
comprovacions pertinents.

3-COM ACTUAR QUAN ES
PRESENTE UN ALUMNE O
ALUMNA DE SECUNDÀRIA
QUE TÉ PERMÍS DELS SEUS
PARES PER CANVIAR DE
RUTA QUAN ELL O ELLA
VULGA.
Envieu-lo a que parle amb la
coordinació de transport, què és
qui ha d’autoritzar que vaja a la
vostra ruta, després de fer totes les
comprovacions pertinents.
Encara que un alumne o
alumna tinga permís familiar per
canviar de ruta, aquest permís està
condicionat a les places dels autobusos i a no improvisar les notificacions a última hora del dia.
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4-COM PROCEDIR SÍ TENIU
CAP PROBLEMA O CAL FER
UNA CONSULTA QUAN ESTEU
A L’AUTOBÚS REBENT ALUMNAT A L’EIXIDA DE L’ESCOLA.
Totes les vesprades anem a
posar en funcionament els WPs als
quals estarem connectats totes i
tots amb l’equip d’administració.
Sols caldrà que poseu al wp la
incidència del vostre autobús i
qualsevol de les tres persones
d’aministració –Trini, Rosa o Nuria-,
atendran el dubte, consulta o problema
el més aviat possible i us ajudaran a solucionar-lo.
Si no obteniu resposta, demaneu ajut a qualsevol mestre o mestra que passe junt al vostre
autobús.

Si cal telefoneu l’Escola, però mai
no abandoneu el vostre autobús.
Mai no inicieu la ruta escolar de
retorn a casa sense haver resolt els
dubtes. Perdre algun minut, pot fer
guanyar alguna hora.

5-COM PROCEDIR SI NO HI
HA RESPOSTA A LES VOSTRES DEMANDES D’ATENCIÓ I
TENIU UNA URGÈNCIA I HEU
D’ABANDONAR EL VOSTRE
AUTOBÚS ESCOLAR.
Si véreu que la vostra demanda
o cridada no està atesa, podeu
deixar l’autobús, però demanant-li
al conductor que tanque la porta i
no deixe pujar ni baixar a cap
alumne durant la vostra absència.
Si algú o alguna vol pujar a l’autobús durant la vostra absència,
que espere a la porta del bus el
vostre retorn.
Durant eixe temps heu de demanar-li al conductor o conductora,
que estiga dalt de l’autobús vigilant
a l’alumnat que ja es trobe instal·lat
en ell, per a evitar incidents de
qualsevol tipus.

Ximo Barberà tornant a casa durant
el curs escolar 2004-2005.
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6-COM PROCEDIR QUAN
UNA MARE O UN PARE US
COMUNICA UN CANVI DE
RUTA EN ARRIBAR A LA
PARADA PEL MATÍ.
Pregunteu-li si ho porta escrit a
l’agenda. Si no ho ha fet demaneu-li
que telefone a l’Escola i ho comunique.
Açò no caldrà si es tracta d’un
canvi de parada en la vostra mateixa ruta. Sols caldrà que ho apunteu i prou.
Anem a enviar una carta a les
famílies comunicant i recordant
totes les normes i procediments del
transport escolar.

Pujant a l’autobus durant el curs escolar 2004-2005.
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7-COM ACTUAR QUAN EN
UNA PARADA NO HI HA CAP
PERSONA PER REPLEGAR A
UN ALUMNE O ALUMNA
Si en arribar a una parada no hi
hagués una persona autoritzada
per poder replegar a un alumne o
alumna, l’Auxiliar de la ruta escolar
actuarà de la següent forma:
Mirarà per comprovar si veu arribar
a algun familiar de l’alumne o alumna
no replegat, per les rodalies de la
parada de transport escolar senyalitzada.
Si és l’última parada de la ruta,
esperarà, sempre que el trànsit ho
permeta, telefonant a la família.
Si pot comunicar amb ella acordarà la recollida de l’alumne o alumna.
Si no pot comunicar, passats cinc
minuts, i sempre que el lloc d’estacionament ho permeta, donarà per
conclosa la ruta i se’n portarà a
l’alumne o alumna amb ell o ella,
repetint les comunicacions amb la
família fins fer-se amb ella.

Mai no s’ha donat el cas, però,
sí passades dues hores intentant
localitzar a la família de l’alumne o
alumna, tant l’Auxiliar de Ruta com
la Coordinadora o la Gerència no
obtingueren cap resultat positiu; la
Gerència de Les Carolines contactarà amb la Guàrdia Civil o Policia
Local del municipi o ciutat en el
qual viu l’alumne o alumna no replegat, informant a les autoritats dels
esdeveniments ocorreguts i esperant instruccions de les mateixes al
respecte.
Resulta obvi recordar en aquest
protocol, que mentre l’alumne o alumna
estiga atés per l’Auxiliar de Transport
Escolar, se li donaran totes les atencions per a que estiga en perfectes condicions de seguretat i amb les seues
necessitats totalment cobertes.

Donarà part telefònic a la gerència o a la coordinadora de Transport
Escolar de Les Carolines.
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8-COM ACTUAR PER UNA
AVARIA MECÀNICA EN UN
AUTOBÚS ESCOLAR
En cas d’una avaria mecànica
que faça impossible la continuïtat
de la ruta escolar, el conductor de
l’autobús serà el responsable
d’estacionar el vehicle en el lloc
més segur possible, i de comunicar
amb l’empresa de transport, per
explicar la situació i demanar que
envien un altre vehicle amb el qual
poder realitzar la ruta escolar.
Al tractar-se d’un avaria mecànica, no s’abandonarà el vehicle de
transport escolar per tractar-se del
lloc més segur per a l’alumnat. En
els següents minuts, l’Auxiliar de
Transport Escolar haurà de:
1-Informar a l’Escola comunicant-se amb la persona o persones
que coordinen el Transport Escolar.
A l’informar a l’Escola podrà demanar-se ajuda del centre per atendre
les preguntes que faran les famílies
sobre les causes del retard en l’arribada de l’autobús escolar a les
parades.
2-Informar a les famílies:
-Realitzant una telefonada a
una família de cada parada.
-Enviant un missatge de wassap a tot el grup de famílies de la
ruta.

Podem mantenir a l’alumnat
tranquil permetent l’ús de reproductors de música, ràdio, vídeo (amb
alguna pel·lícula), narrant alguna
història, especialment per als més
menuts, etc.
En cap cas s’abandonarà l’autobús a no ser que calga fer-ho per
atendre alguna necessitat fisiològica
d’un alumne o alumna, i sempre
acompanyat per l’Auxiliar, demanant
la col·laboració del conductor i de
l’alumnat major, i mantenint les
portes tancades en deixar el vehicle.
S’autoritzarà que aquelles famílies
que, per proximitat al lloc on es troba
l’autobús avariat, o per interés propi,
comuniquen a l’Auxiliar de Transport,
que s’acostaran a replegar al seu fill o
filla al punt on es troba avariat l’autobús.
Una vegada realitzat el canvi de
l’alumnat de l’autobús avariat al
nou autobús de substitució, l’Auxiliar de Transport avisarà a les famílies de la continuïtat de la ruta,
així com a la coordinació de transport de Les Carolines.

3-Mantenir la tranquil·litat i normalitat de l’alumnat.
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9-COM ACTUAR PER FER
EL CANVI DE L’ALUMNAT
D’UN AUTOBÚS AVARIAT AL
VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ
QUE L’EMPRESA DE TRANSPORT HAJA ENVIAT.
Sols es procedirà a fer el canvi quan
l’autobús que substituirà a l’avariat, estiga junt al primer i després d’haver comprovat que l’operació d’intercanvi o
trasllat de l’alumnat és totalment segura
L’Auxiliar de Transport, abans de
baixar de l’autobús avariat, informarà
de tot el procés a l’alumnat major, i
procedirà a col·locar jaquetes, anoracs,
motxilles a tot l’alumnat menut.
Demanarà la col·laboració de
l’alumnat major que tinga a la ruta.
Entenem per alumnat major a partir
de Cinqué de Primària fins Quart de
Secundària, el qual pot ajudar en el
trasllat, duent de la mà alumnat d’Infantil o dels primers cursos de Primària. Cada alumna o alumne major
durà un menut de la mà.
Així mateix li demanarà al conductor que una vegada estiga totalment buit l’autobús avariat,
comprove que no ha quedat cap
persona ni objecte personal a les
butaques. Si quedés algun objecte
serà el conductor del vehicle avariat qui l’entregarà a l’Auxiliar de
Transport que ja es trobarà al vehicle de substitució.
En cas que l’autobús tinga més
d’una porta, s’obrirà la que estiga
més prop entre l’autobús avariat i
l’autobús de substitució.
En fer els emparellaments entre
alumnes (majors i menuts), l’Auxiliar
de Transport baixarà per l’única

porta de l’autobús avariat que
s’haurà obert, la més pròxima a l’autobús de substitució, comprovarà
que el canvi es pot realitzat sense
cap perill i amb total seguretat per a
l’alumnat i anirà comprovant que les
parelles d’alumnes van baixat i van
pujant al segon autobús.
No permetrà que hi hagen més de
dues parelles d’alumnes en l’espai de
transició entre un i altre autobús.
Una vegada estiga tot l’alumnat
en l’autobús de substitució, procedirà a fer baixar a l’alumnat menut
que no ha pogut emparellar amb
alumnat major. Baixant, com a
màxim dos alumnes en cada
trasllat, un per cada mà. Podrà demanar a alguns dels alumnes majors que ajuden en la tasca de
traslladar a l’alumnat menut que encara queda a l’autobús avariat, deixant a altre atenent a l’alumant
traslladat a l’autobús de substitució.
Quan tot l’alumnat estiga acomodat en l’autobús de substitució, comprovarà que efectivament el llistat i el
nombre d’alumnes és coincident.
Sols aleshores donarà ordre al
conductor del transport de substitució que pot continuar la ruta.
En reprendre la ruta interrompuda per l’avaria, notificarà a les famílies la continuïtat de la mateixa i
l’hora estimada d’arribada a les
parades. A continuació informarà de
la resolució de l’incident a la coordinació o gerència de l’Escola.
Anotarà l’incident al full d’horaris i l’endemà la Coordinadora de
Transport reflectirà l’incident en el
Registre d’Incidents del Transport
escolar.
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10- COM ACTUAR EN CAS
DE FUM EN UN AUTOBÚS
ESCOLAR
L’apreciació de fum que afecte a
l’interior del recinte de l’autobús escolar pot produir pànic i problemes respiratoris entre l’alumnat. Aquesta
situació és molt greu i requereix d’una
actuació ràpida i molt mesurada.
En cas d’apreciar, fum en l’interior
de l’autobús es sol·licitarà al conductor que aproxime el vehicle al punt
més pròxim a la cuneta, vorera o descampat i s’actuarà de la següent
forma, amb la màxima rapidesa i total
seguretat per a l’alumnat.

Comprovant que el lloc és segur
per allotjar a tot l’alumnat.
Cal demanar ajut al conductor si
aquest no està intentant eliminar la
font que ha produït el fum i què pot
tindré conseqüències majors.
Cal recordar que l’existència de
fum no ha d’anar necessàriament
acompanyada de foc, per la qual cosa
no aprofita de res utilitzar extintors.

Personal del Transport Escolar durant el curs escolar 2005-2006. El personal de Les
Carolines: Julia Valero, Clara Broseta, Amparo Monsoriu, Emilia Alemany, Amparo
Broseta, Juan Ruiz, Feli Domínguez i Laura Broseta.
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En cas d’abundància de fum si
que caldria trencar les llunes per
afavorir la ventilació, tot i que
l’abundància d’oxigen pot afavorir
l’aparició de flames.
Atenció a l’importància de tenir
localitzats els martells per trencar
les llunes d’emergència de l’autobús, així com dels extintors de l’autobús escolar per si cal apagar
alguna flama imminent.
Quan l’Auxiliar de Transport observe l’aparició de fum, sempre atenent
al seu criteri i actuant en prevenció de
conseqüències majors, procedirà amb
calma, sense córrer, sense pegar crits
i amb absoluta decisió:
1-No s’agafarà cap dels objectes personal de l’alumnat. Les
mans han d’estar lliures.
2-S’obriran totes les portes de l’autobús sempre que donen al lloc segur
on anem a allotjar a l’alumnat i sempre
per ordre de l’Auxiliar de Transport.

3-Es farà baixar davant a l’alumnat major, al qual s’haurà comunicat
la situació mentre l’autobús està estacionant-se en lloc segur. Les Instruccions han de ser concretes i
clares:
A) Deixeu els objectes personals.
B) Agafeu un o dos menut de les
mans.
C) Baixeu a la zona de seguretat.
D) Quan estiga tot el grup baix,
allunyeu-vos de l’autobús.
4-Un vegada l’alumnat major estiga baix de l’autobús, s’anirà ajudant
a baixar a l’alumnat menut i entregant a cada alumne o alumna major,
un menut al qui agafarà de la mà. En
cas de molta urgència, l’alumnat
major pot agafar de cada mà a un
alumne o alumna menut o menuda.
5-En estar tot l’alumnat baix de
l’autobús, l’Auxiliar de Transport
comprovarà que no s’ha quedat
cap alumne o alumna (especialment els xicotets) a la seua butaca,
bé distrets o bé dormits.

Tornant a casa en l’autobús durant el curs escolar 2004-2005.
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6-Sols en estar totalment segur
o segura que l’autobús afectat pel
fum està sense ocupants, l’Auxiliar
de Transport baixarà de l’autobús
afectat i dirigirà al grup d’alumnes
a un lloc més segur i distant de l’autobús ensinistrat, esperant un vehicle de substitució.
7-Una vegada buit l’autobús, i
sempre que estiga totalment garantida la seguretat de l’alumnat al
seu càrrec, l’Auxiliar de Transport
procedirà de la següent forma atenent a si la ruta s’ha realitzat en horari matinal i vespertí, és a dir si
està camí de l’Escola o tornant a
l’alumnat al seu domicili:
- Informarà a l’Escola.
- Informarà a les famílies.

HIPÒTESI A:
Sí l’autobús està realitzant el
transport matinal, no s’informarà a
les famílies del sinistre, a no ser que
encara resten parades de l’itinerari
per fer. En aquest cas sols es dirà
que ha hagut una avaria a l’autobús
i que s’està esperant un vehicle de
substitució.
En arribar a l’Escola l’Auxiliar de
Transport informarà a la gerència o
a la Coordinadora i des de l’Escola
es redactarà la corresponent nota
informativa a totes les famílies, explicant els esdeveniments ocorreguts i com s’ha procedit a evacuar
o traslladar a l’alumnat.

Personal del Transport Escolar durant el curs escolar 2003-2004.
Davant: Sonia Casquete, Clara Borseta, Amparo Monsoriu i Juan Ruiz.
Darrere: Amparo Broseta, Silvia Herranz, Laura Broseta, Emilia Alemant i Rosa Herrero.
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HIPÒTESI B:
Sí l’autobús està realitzant el
transport vespertí, i tant en el cas
de no haver passat encara per cap
parada, com en el cas d’haver finalitzat ja alguna o algunes de les
parades, s’enviarà una comunicació a les famílies que encara no
han replegat als seus fills o filles,
justificant el retard, per una avaria
en el transport escolar. Mai no s’alertarà indegudament d’altres problemes que sols poden generar
situacions d’estrés a les famílies.

Des de l’Escola s’emetrà una
comunicació oficial a les famílies
explicant els fets i l’actuació del
personal de Les Carolines.

8-En quan arribe un nou vehicle, es procedirà com si de qualsevol altre tipus d’avaria es tractés.

Arribada a l’Escola el primer dia del curs escolar 2003-2004.
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11-ÚS DEL WASSAP EN
LES RUTES ESCOLARS
El wassap pot ser i és un mitjà
de comunicació ràpid i eficient,
però la pràctica ens ha demostrat,
que també pot convertir-se en un
element de distracció o d’informació innecessària per a famílies
que han de suportar comentaris
sense cap interés per al col·lectiu.
Els grups de wassap sols han de
servir per mantenir informades a les
famílies d’esdeveniments que afecten
a cada ruta de Transport Escolar, com
ara retard en l’arribada per congestió
del transit, avaria d’un autobús o alguna altra situació que afecte a les famílies que esperen per tal d’entregar
o replegar als seus fills o filles en les
parades indicades en cada ruta.
Llevat d’aquestes situacions especials, no s’ha de fer ús del wassap, pel

fet que l’Auxiliar de Transport ha d’anar
pendent de l’alumnat i no del telèfon
mòbil i de les ocurrències o improvisacions d’algunes famílies.
Com a norma general cada
Auxiliar de Ruta pot generar un
grup de wassap que tindrà com a
nom el de la Ruta de Transport Escolar corresponent, és a dir, “Ruta
1 - Les Carolines”, i com a objectiu
únic informar a les famílies d’alteracions en els horaris d’arribada a
les diferents parades.
Per tot açò, l’única persona que
ha de fer ús del wassap és la persona
Auxiliar del Transport Escolar. Les famílies no podran fer ús del grup de
wassap per comunicar res a l’Auxiliar
de Transport.
En acabar una ruta de transport
escolar el grup de wassap no s’utilitzarà fins el pròxim viatge.

Monitores del Transpor Escolar durant el curs escolar 2004-2005.
Sonia Casquete, Emilia Alemany, Clara Broseta, Laura Broseta, Amparo Monsoriu,
Amparo Broseta i Julia Valero.
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12-COM ACTUAR EN CAS
D’INCENDI EN UN AUTOBÚS
ESCOLAR
L’apreciació de foc que afecte a
l’interior del recinte de l’autobús escolar pot produir pànic i situacions
que generen accidents entre el
propi alumnat.
Aquesta situació, possiblement
una de les més greus, requereix
d’una actuació ràpida i molt mesurada. En cas d’apreciar, foc en l’interior de l’autobús, o apreciar foc
en alguna de les parts externes del
vehicle es sol·licitarà al conductor
que aproxime el vehicle al punt
més pròxim a la cuneta, vorera o
descampat i s’actuarà de la següent forma.

3-Es farà baixar davant a
l’alumnat major, al qual s’haurà comunicat la situació mentre l’autobús està estacionant-se en lloc
segur. Les Instruccions han de ser
concretes i clares:
*Deixeu els objectes personals.
*Agafeu un o dos menuts de la mà.
*Baixeu a la zona de seguretat.
*Quan estiga tot el grup s’allunyarem
tots de l’autobús.

1-No s’agafarà cap dels objectes personal de l’alumnat. Les
mans han d’estar lliures.

Un vegada l’alumnat major estiga
baix de l’autobús, s’anirà ajudant a
baixar a l’alumnat menut i entregant a
cada alumne o alumna major, un
menut al qui agafarà de la mà. En cas
de molta urgència, l’alumnat major pot
agafar de cada mà a un alumne o
alumna menut o menuda.

2-S’obriran totes les portes de
l’autobús sempre que donen al lloc
segur on anem a allotjar a l’alumnat
i sempre per ordre de l’Auxiliar de
Transport.

En estar tot l’alumnat baix de
l’autobús, l’Auxiliar de Transport
comprovarà que no s’ha quedat
cap alumne o alumna (especialment els xicotets) a la seua butaca,
bé distrets o bé dormits.

Tornant a casa en l’autobús durant el
curs escolar 2003-2004.
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Sols en estar totalment segur o
segura que l’autobús afectat pel foc
està sense ocupants, l’Auxiliar de
Transport baixarà de l’autobús
afectat i dirigirà al grup d’alumnes
a un lloc més segur i distant de l’autobús ensinistrat, esperant un vehicle de substitució.
Una vegada buit l’autobús, i
sempre que estiga totalment garantida la seguretat de l’alumnat al
seu càrrec, l’Auxiliar de Transport
procedirà de la següent forma atenent a si la ruta s’ha realitzat en horari matinal o vespertí, és a dir, si
està camí de l’Escola o tornant a
l’alumnat al seu domicili:
- Informarà a l’Escola.
- Informarà a les famílies.

HIPÒTESI A:
Sí l’autobús està realitzant el
transport matinal, no s’informarà a
les famílies del sinistre, a no ser que
encara resten parades de l’itinerari
per fer. En aquest cas sols es dirà
que ha hagut una avaria a l’autobús
i que s’està esperant un vehicle de
substitució.
En arribar a l’Escola l’Auxiliar de
Transport informarà a la gerència o
a la Coordinadora i des de l’Escola
es redactarà la corresponent nota
informativa a totes les famílies, explicant els esdeveniments ocorreguts i com s’ha procedit a evacuar
o traslladar a l’alumnat.

HIPÒTESI B:
Sí l’autobús està realitzant el
transport vespertí, i tant en el cas
de no haver passat encara per cap
parada, com en el cas d’haver finalitzat ja alguna o algunes de les
parades, s’enviarà una comunicació a les famílies que encara no
han replegat als seus fills o filles,
justificant el retard, per una avaria
en el transport escolar. Mai no s’alertarà indegudament d’altres problemes que sols poden generar
situacions d’estrés a les famílies.
Des de l’Escola s’emetrà una
comunicació oficial a les famílies
explicant els fets i l’actuació del
personal de Les Carolines.
En quan arribe un nou vehicle,
es procedirà com si de qualsevol
altre tipus d’avaria es tractés.
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13-COM ACTUAR EN CAS
D’ACCIDENT D’UN
AUTOBÚS ESCOLAR
El responsable de la conducció
de l'autobús escolar és el conductor i no el monitor o monitora.
L'experiència ens ha demostrat
que els vehicles de transport escolar han tingut dos tipus d'accidents
durant la circulació per les ciutats:
- Accidents que NO afecten al
vehicle.
- Accidents que SI afecten al vehicle.
En algunes ocasions, un vehicle
de transport escolar ha tingut algun
cop amb altres vehicle que transita
per la via pública. Quan s'ha tractat
de vehicles més menuts la repercussió del cop ha estat mínima per
a l'autobús escolar, afectant sols al
temps de retard en l'arribada a les
diferents parades, doncs el conductor de l'autobús ha hagut de fer
algun tràmit burocràtic amb l'altre
vehicle. En aquest cas l'autobús ha
pogut continuar el seu trajecte amb
normalitat.
La monitora o monitor han d'actuar avisant a aquelles famílies
afectades pel retard en l'arribada a
les paredes de la ruta que estigueren afectades per completar
l'itinerari habitual.
En alguna ocasió, l'accident ha
estat amb un vehicle similar a l'autobús escolar -altre autobús- fent que
l'itinirari no pogués completar-se amb

el mateix vehicle, però sense que cap
alumne patira cap dany personal i havent d'esperar un altre vehicle de
substitució.
També ací la monitora o monitor
han d'actuar avisant a aquelles famílies afectades pel retard en l'arribada a les paredes de la ruta que
estigueren afectades per completar
l'itinerari habitual. En aquest cas
també es procedirà a canviar a
l'alumnat del vehicle afectat al de
substitució quant aquest haja arribat.
Sempre s'avisarà al/la responsable de la coordinació del transport
escolar.
Si algun alumne a causa de
l'accident patira algun dany personal s'avisaria al telèfon d'emergències 112, per tal que alguna
assistència sanitària atengués a
l'alumnat que ha patit les conseqüències de l'accident.
En el cas que l'accident tinga
presència policial s'atendrà a les instruccions que l'autoritat policial realitze.
La monitora o monitor avisarà a
les famílies afectades i a la coordinació del transport escolar.
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14-COM ACTUAR EN CAS
D’UN MALALT O MALALTA
A L’AUTOBÚS
Com ja s'indica a la pàgina 16
d'aquest quadern, en l'apartat 5 de
l'apartar d'Altres Recomanacions,
«l’alumnat amb febra no pujarà a
l’autobús. Des de l’Escola es contactarà amb la família per tal que
vinguen a replegar-lo o replegar-la».
Amb aquesta norma es pretén
donar la màxima atenció a l'alumnat
amb temperatura i no deixar tota la
responsabilitat, a la monitora o al
monitor, de l'atenció que pot caldre
a un alumne o alumna, amb febra,
durant l'itinerari d'autobús.
És molt improbable que durant el
curs itinerari de cada ruta de transport escolar un alumne o alumna
tinga una crisi o se li desperte una
situació de malaltia, però no impossible, per la qual cosa, el monitor o
monitora haurà d'actuar, en cas de
que un alumne es trobe malament
amb naturalitat i prudència.

Caldrà preguntar-li a l'alumne
què li passa i què nota.
Si es generés una situació de vòmits li procurarà una bossa i l'atendrà
dins les seues possibilitats, avisarà a
la família per tal que estiguen assabentats del que passa i puguen atendre'l en arribar a la parada.
Els i les responsables de les rutes
d'autobús han d'estar al corrent de
possibles malalties cròniques d'aquell
alumnat sobre el qual té informació
l'Escola, així com dels protocols d'actuació en cas d'esdevindre una situació de crisi.
Si s’observa una situació especial
que no es puga controlar, la monitora
o monitor es posarà en contacte immediatament amb la família per informar-la d'allò que està succeint i
sol·licitar alguna indicació.
Si no localitzara a la família telefonarà al 112 per demanar instruccions al respecte.
Posteriorment informarà a l'Escola.

Tornada a casa durant el curs 2003-2004.
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15-PRÀCTIQUES DELS
PROTOCOLS
Cada trimestre escolar i sempre
en horari de matí es realitzarà una
pràctica d’avacuació d’una ruta de
Transport Escolar.
Es fixarà un calendari de activitats pràctiques cada trimestre informant de les mateixes als i les
Auxiliars de Transport Escolar.
Les pràctiques es realitzaran en
arribar un autobús escolar, pel matí
a Les Carolines. L’autobús en lloc de
dirigir-se a la vorera pròxima a la
porta d’entrada, ho farà estacionant
en la vorera del solar que dona a “La
Pedrera”, on es realitzarà la pràctica
corresponent, entrant posteriorment
a l’Escola tot el grup.

16-REGISTRE
D’INCIDÈNCIES EN EL
TRANSPORT ESCOLAR
L’Escola Les Carolines tindrà un
registre d’incidents en el Transport
Escolar on quedaran reflectides les
informacions més significatives, del
dia a dia, de les rutes escolars:
Avaries dels vehicles, accidents,
retards, queixes expressades per
les famílies i pels propis Auxiliars,
etc. hauran de ser anotades en el
referit registre.
Cada ruta de Transport Escolar
tindrà el seu corresponent full on aniran enregistrant-se les incidències.
Les incidències han d’estar redactades per l’Auxiliar de la ruta o
pel personal d’Administració i Secretaria de Les Carolines, i contindran, junt a la data de la incidència,
una explicació clara de la mateixa,
així com la resolució que se li va
donar.
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AUTORITZACIONS A L’ALUMNAT PER AL SERVEI
DEL TRANSPORT ESCOLAR DURANT
EL CURS ESCOLAR
…………………………………
amb DNI número...........................,
AUTORITZA
al
seu
fill/filla...........………....…………....,
alumne/alumna de l’Escola Les Carolines, a que puga realitzar alguna de les
accions que a continuació es detallen,
i demana que se li comunique aquesta
autorització a la responsable de la ruta
número ……….. per a que la faça possible durant el curs escolar 201...-201..
o fins que es notifique a l’Escola un
canvi en l’autorització.
1-........ AUTORITZA que el seu fill
o filla puga baixar qualsevol dia de
l’autobús escolar sol o sola, en la seua
parada habitual, sense que hi haja
presència de cap adult de la família en
la parada habitual i sense haver de realitzar cap comunicació escrita o telefònica a l’Escola. Aquesta autorització
la fa extensiva en cas que utilitze habitualment més d’una ruta escolar i
sempre en les parades habituals establertes. (Posar SI o NO davant de
l’autorització).
2-......... AUTORITZA que el seu
fill o filla puga canviar de parada en
la seua ruta habitual sense cap comunicació telefònica o escrita feta
a l’Escola i que puga baixar qualsevol dia de l’autobús escolar sol o
sola, en qualsevol altra parada,
sense que hi haja presència de cap
adult de la família. Aquesta autorit-

zació la fa extensiva en cas de que
utilitze habitualment més d’una
ruta. (Posar SI o NO davant de l’autorització).
3-........ AUTORITZA que el seu fill
o filla puga canviar de ruta i baixar en
qualsevol parada sense cap comunicació telefònica o escrita enviada a
l’Escola i sempre que l’autobús dispose de places lliures que permeten
aquest canvi. (Posar SI o NO davant
de l’autorització).
Així mateix notifica a l’Escola Les
Carolines que és coneixedor/coneixedora que l’autorització o autoritzacions
abans especificades lliuren de tota responsabilitat legal a l’Escola Les Carolines, C.V. una vegada el seu fill o filla
ha deixat l’autobús escolar; assumint la
total responsabilitat de la seguretat del
seu fill o filla en arribar al seu destí durant tots els dies del calendari escolar
del curs 201...-201..
...................................,
a.........de/d’ ....................................
de 201...

Signat:
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Fotografia de l’any 2005, quan la plaça que hi ha davant
de l’Escola no existia i sols era una explanada de terra plena
de clots. Els autobusos aparcaven, un al costat de l’altre,
perpendiculars al Carrer Morera, per facilitar l’eixida.
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