
 NORMATIVA D’ÚS DEL TRANSPORT ESCOLAR 

 Normativa de referència: 
 -  Instruccions  de  la  directora  general  de  Primera  Infància,  Innovació  i  Comunitat  Educativa  per  al  funcionament  del 
 transport escolar ordinari i el transport escolar adaptat per al curs 202  0/  21. 
 -  Annex  9  de  la  Resolució  conjunta  del  conseller  d’Educació,  Universitat  i  Recerca  i  de  la  consellera  de  Salut  i 
 Consum  de  3  de  setembre  de  2020  per  la  qual  es  modifica  la  Resolució  conjunta  del  conseller  d’Educació, 
 Universitat  i  Recerca  i  de  la  consellera  de  Salut  i  Consum  de  6  de  juliol  de  2020  per  la  qual  s’aproven  les  mesures 
 excepcionals  de  prevenció  i  contenció,  coordinació  i  d’organització  i  funcionament  per  fer  front  a  la  crisi  sanitària 
 ocasionada  per  la  COVID-19  per  als  centres  educatius  no  universitaris  de  la  comunitat  autònoma  de  les  Illes 
 Balears per al curs 2020-2021. (BOIB 153, de 05 de setembre de 2020)  . 
 -  Ordre  del  conseller  d'Educació  i  Cultura  de  21  de  juliol  de  2005,  per  la  qual  es  regula  el  transport  escolar  en  els 
 centres docents p˙blics de la comunitat autónoma de les Illes Balears. 

 Codi de circulació 

 -  Ús obligatori del cinturó de seguretat durant tot el trajecte. 

 Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 

 -  Ús obligatori de mascaretes durant tot el trajecte. 

 -  Assignació  de  seients.  La  distribució  la  realitzarà  l’acompanyant  del  servei  i  s’ha  de 
 mantenir durant tot el curs. 

 -  L’acompanyant  del  servei  és  la  persona  encarregada  de  vetllar  pel  compliment 
 d’aquestes normes i representa al centre educatiu en les seves funcions. 

 S’ha  de  recordar  que  el  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  centre  basat  en  el  Decret 
 121/2010  estableix  que  el  transport  escolar  es  regeix  pel  mateix  reglament  que  el  centre 
 educatiu  i  que  es  pot  suspendre  el  dret  al  servei  de  transport  escolar  a  qualsevol  alumne/a  en 
 cas d’incompliment de les normes exposades. 
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