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Instruccions per als alumnes que utilitzen el transport escolar
 

El transport escolar és un servei col·lectiu. Cal que seguim aquestes instruccions i ens esforcem perquè funcioni de la 
millor manera possible.

1. L’organització de les línies, els itineraris i els horaris és 
responsabilitat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, d’acord 
amb la proposta dels centres d’ensenyament. Els usuaris/
àries s’hauran d’adaptar a aquells canvis que s’esdevinguin en 
l’organització de les línies, les parades i els horaris per poder 
donar un servei millor i adaptat a les necessitats de cada 
moment. L’organització general del servei durant un curs escolar 
no suposa cap dret adquirit per a posteriors cursos. 

2.  Tant en el moment de pujar com en el moment de baixar de 
l’autocar, cal que els alumnes estiguin molt alerta. En cas que 
s’hagi de travessar la carretera o el carrer, mai no s’ha de fer per 
davant ni per darrere de l’autocar ja que d’aquesta manera els 
altres vehicles no tenen suficient visibilitat. Per això, cal esperar 
que l’autocar hagi tornat a circular i que es pugui comprovar bé 
que no hi ha cap perill.

3.  La persona acompanyant és la màxima autoritat dins de 
l’autocar. S’han de seguir sempre les seves indicacions, i se l’ha 
de tractar amb el màxim respecte. Si l’alumne/a la desobeeix, 
el centre d’ensenyament, de comú acord amb el Consell 
Comarcal, li podrà aplicar una sanció que consistirà en una 
suspensió temporal del transport. Durant el temps que duri 
la sanció, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany no té cap 
responsabilitat en els desplaçaments de l’alumne/a al centre, 
que serà exclusivament del pare, mare o tutor/a legal.

4.  Els màxims responsables dels alumnes són els pares. Per això, 
el Consell Comarcal del Pla de l’Estany recomana, sobretot 
per als alumnes d’educació infantil i primària, que el pare, 
mare, representant legal o alguna persona adulta responsable 
designada per ells els acompanyi a l’autocar al matí i se’n faci 
càrrec a la tarda, quan l’autocar arribi a la parada corresponent. 
Tot i així, si consideren que no cal i prefereixen que es quedin sols 
a la parada, per als alumnes d’educació primària es pot autoritzar, 
per escrit i amb el model d’imprès corresponent. Pel que fa als 
alumnes d’educació secundària, també és imprescindible que 
s’autoritzi per escrit.

 En tots els casos els pares assumeixen tota la responsabilitat 
que es derivi d’aquest fet i n’eximeixen expressament totes les 
parts que intervenen en el servei de transport escolar: el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Escolar, l’empresa que 
té adjudicat el servei de transport i la persona que fa les funcions 
d’acompanyant.    

 5.  Per a aquells alumnes que no hagin estat autoritzats per escrit 
a quedar-se sols a la parada de transport escolar, i d’acord amb 
el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 
escolar de transport, en cas que en arribar l’autocar a la parada 
no hi hagi ningú que els esperi, l’acompanyant els portarà a la 
Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Banyoles, on en tindran 
cura fins que els pares els puguin anar a recollir.
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6.  En cas que, excepcionalment, i per necessitat de la família, 
algun alumne/a necessiti utilitzar una parada de la mateixa línia 
diferent de l’habitual, cal que els pares ho sol·licitin expressament 
i per escrit, d’acord amb el model d’imprès, el qual hauran de 
lliurar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb una antelació 
mínima de dos dies. Sense aquest tràmit no es podrà atendre la 
sol·licitud.

7.  Allò que marca el dret al servei de transport escolar gratuït és el 
domicili de residència de l’alumne/a, que haurà d’acreditar quan 
se li requereixi mitjançant el certificat d’empadronament. El 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany pot fer les comprovacions 
que cregui oportunes per verificar que les dades facilitades 
són correctes. Qualsevol tipus d’irregularitat detectada en 
l’empadronament podrà ser sancionada.

8.  L’autocar ha de seguir els horaris establerts per arribar al centre 
d’ensenyament a l’hora prevista. Per tant, s’aconsella arribar 
uns minuts abans a la parada de transport. En cas que se sàpiga 
amb antelació que en algun viatge no es farà servir el transport 
escolar és convenient que se n’informi a l’acompanyant el dia 
anterior. 

 Si l’alumne/a no utilitza el transport escolar durant un període 
consecutiu superior a un mes sense causa justificada, es donarà 
de baixa del servei per a la resta del curs escolar.

9. Cal que dins de l’autocar hi hagi ordre i, quan estigui en 
marxa, tothom estigui ben assegut al seu seient. Cal respectar 
l’equipament i els elements del vehicle, i evitar que es produeixi 
qualsevol desperfecte. 

Mesures preventives davant  
la covid-19

• Al transport escolar es podran utilitzar 
la totalitat dels seients. Quan el nivell 
d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la 
màxima separació entre els usuaris.

• Els infants i adolescents han d’accedir al 
transport amb la mascareta col·locada, 
exceptuant aquells per als quals l’ús de la 
mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús 
de la mascareta durant tot el trajecte i fins 
que arribin a l’aula.

• A les parades de bus escolar, quan es recullen 
i deixen els infants i adolescents, és molt 
important que entre les unitats familiars es 
mantingui una distància física adequada i es 
posin les mascaretes. Cal evitar l’acumulació 
de famílies en un espai reduït.

10. L’ús del transport suposa conèixer i acceptar aquestes 
instruccions per part dels alumnes usuaris.
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LÍNIES

Línies de  
transport escolar 
Educació 
infantil i  
primària
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Selecciona la línia per veure la informació detallada
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Línies de transport escolar  Educació infantil i primària
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DESTINACIÓ

Escola Carles de Fortuny (Esponellà)
1P
LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada  
      
  Trencall de Vilert, entre Esponellà i Crespià 8.42 16.42
  Crespià (marquesina) 8.45 16.45 
  Escola Carles de Fortuny 8.55 16.35
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Línies de transport escolar  Educació infantil i primària
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DESTINACIÓ

Escola Pla de l’Ametller (Banyoles)
3P2

LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 
 
  Can Pedrers 8.40 16.50
  Trencall de la ctra. de Corts 8.43 16.47
  Pl. de l’Ajuntament de Camós 8.45 16.45
  Veïnat de la Bòbila 8.48 16.42
  Farmàcia de Camós 8.50 16.40
  Escola Pla de l’Ametller 8.55 16.35
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Línies de transport escolar  Educació infantil i primària
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DESTINACIÓ

Escola La Vall del Terri (Cornellà del Terri)

  Recorregut i parades anada tornada 

  Trencall de Can Comes 8.20 17.11

  Polígon Indústria- jardí 8.32 16.59

  Riudellots de la Creu 8.36 16.54

  Can Vinardell 8.41 16.44

  Palol de Revardit 8.44 16.47

  Veïnat de la Banyeta 8.49 16.39

  Escola La Vall del Terri 8.52 16.36

5P1

LÍNIA
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Línies de transport escolar  Educació infantil i primària

DESTINACIÓ

Escola La Vall del Terri (Cornellà del Terri)

  Recorregut i parades anada tornada 

Nucli de Pujals dels Pagesos 7.55 17.22 

Nucli de Palol de Farga 8.00 17.17

Nucli de Pujals dels Cavallers 8.05 17.12

Ravós del Terri 8.15 16.45 

Sant Andreu del Terri 8.18 16.48 

Santa Llogaia del Terri 8.23 16.53 

Pont sobre el Terri (Santa Llogaia) 8.24 16.54 

Veïnat del Pla 8.25 16.41 

Pont del riu Codina, a Borgonyà 8.34 17.08 

Pl. de Borgonyà 8.37 17.05 

Urbanització de Mas Rufí 8.45 17.02 

  Escola La Vall del Terri 8.55 16.35 

5P2*
LÍNIA

* Servei de transport escolar de pagament
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Línies de transport escolar  Educació infantil i primària

DESTINACIÓ

Escola Sant Esteve de Guialbes
(Vilademuls)

  Recorregut i parades anada tornada 

 Orfes  8.31 16.59

Trencall de Parets de Dalt 8.33 16.56

Trencall de Pinsos del Gironès, a Orfes 8.36 16.54

Galliners  8.41 16.49

Vilademuls 8.45 16.45

Escola Sant Esteve de Guialbes 8.55 16.35

6P
LÍNIA

*

* Servei de transport escolar de pagament
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LÍNIES

Línies de 
transport escolar 
Educació
secundària 
obligatòria
(ESO)
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Selecciona la línia per veure la informació detallada
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO

DESTINACIÓ

INS Josep Brugulat
INS Pere Alsius i Torrent1S

LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Serinyà (marquesina) 8.05 15.13

  Urbanització Caselles Davall 8.12 15.16

  Trencall de Caselles Davall 8.14 15.18

  INS Josep Brugulat 8.25 14.45

  INS Pere Alsius i Torrent 8.35 14.55
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO

������

��������� �������

����������
����������

���������
��������

������
���������

���
��	

�������� �����
��	

����	

����	
��������� �����������

���������

�����	
�����	

�������	�����������
���
���������

�����	����	
��
�	�	

�����	����	
��������	
���
����

����

��
������	

��������

�	���

�����	

���������� ����� ���������

����	 �����	
�������

�����	
������ 

�������	

�����������
��������������

��������
���
� ����������	

��������

�������	

������

������� �����	
��������	

����	 ���������

�����	

�������
������	����
���������	

����	

�������

�����������
������������

��������� �������

�����������

����������

�����


��������

������


���	� �������

���������

�����������
������	

���������	
����������

��������
��������

��	����	
������

DESTINACIÓ

INS Josep Brugulat 
INS Pere Alsius i Torrent2S

LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Les Anglades 7.41 15.30

  Trencall de les Caselles 7.44 15.27

  Vilert  7.46 15.26

  Crespià (marquesina) 7.58 15.38

  Esponellà 8.03 15.22

  Martís  8.08 15.17

  Centenys 8.12 15.13

  Melianta* 8.17 15.08

  INS Josep Brugulat 8.25 14.48

  INS Pere Alsius i Torrent 8.35 14.58

L’alumnat de Melianta que va a l’INS Pere Alsius ha de  fer servir aquesta línia de transport. 
També l’ha d’utilitzar l’alumnat de 1r d’ESO de Melianta que va a l’INS Josep Brugulat.
La resta, els de 2n, 3r i 4t d’ESO de l’INS Josep Brugulat, han de fer servir la línia 3S.

La parada de Centenys només és per a l’alumnat que va a l’INS Pere Alsius. El qui està 
escolaritzat a l’INS Josep Brugulat ha de fer servir la línia 3S.

* A l’anada la parada es realitza a la pl. Catalunya- c/ Mercè Rodoreda i a la tornada al restaurant Ca l’Àngel
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO
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DESTINACIÓ

INS Josep Brugulat 
INS Pere Alsius i Torrent2S1

LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  L’Estopera 7.35 15.37

  Orfes  7.38 15.35

  Encreuament ctra. Parets  7.41 15.33

  Trencall de Pinsos del Gironès a Orfes 7.43 15.31

  Galliners 7.44 15.26

  Vilademuls 7.47 15.24

  Terradelles 7.50 15.18

  Vilamarí 7.56 15.11

  Trencall de ca l’Armengol 7.58 15.09

  Trencall ctra. de Pujals dels Pagesos 8.01 15.07

  Hostal de Can Ribes 8.04 15.05

  Trencall de can Frigola del Bosc 8.07 15.02

  INS Josep Brugulat 8.14 14.48
  INS Pere Alsius  8.26 14.58
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO

* A l’anada, la parada es fa davant de l’escola Alzina Reclamadora i, a la  tornada, davant del restaurant 
Ca l’Àngel

DESTINACIÓ

INS Josep Brugulat

Els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO que van a l’INS Josep Brugulat i viuen a Melianta han 
d’utilitzar aquesta línia. Els de 1r d’ESO, en canvi, han d’utilitzar la línia 2S. 

3S
LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Nucli antic de Fontcoberta 8.04 15.08 

  Can Salvatella 8.07 15.05 

  Trencall de Centenys 8.12 15.00 

  Escola Alzina Reclamadora* 8.18 14.54 

  INS Josep Brugulat 8.25 14.47 
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO
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DESTINACIÓ

INS Josep Brugulat 3S1
LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Restaurant Bonaterra 7.45 15.20

  Trencall cap a Vilafreser 7.47 15.12

  Trencall d’Olives 7.48 15.11

  Cruïlla de Sant Mer 7.50 15.10

  Sant Esteve de Guialbes (plaça) 7.58 15.08

  Restaurant la Serra 8.00 15.06

  Can Pau de les Alzines 8.04 15.04

  Trencall de l’Hostal Sec 8.06 15.02

  Trencall d’Ollers 8.08 15.00

  Vilavenut 8.10 14.58

  Trencall de Vilademí 8.12 14.56

  INS Josep Brugulat 8.22 14.47
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO
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DESTINACIÓ

INS Josep Brugulat

  Recorregut i parades anada tornada 

  Marquesina del trencall de la Mota 7.21 15.33

  Polígon Indústria- jardí 7.23 15.31

  Riudellots de la Creu 7.33 15.27

  La Banyeta 7.35 15.25

  Sant Andreu del Terri 7.40 15.19

  Trencall de Ravós del Terri 7.42 15.17

  Trencall de Santa Llogaia del Terri 7.44 15.15

  Veïnat del Pla 7.46 15.13

  Trencall de Sords 7.48 15.11

  Cornellà del Terri (davant de l’ajuntament) 7.53 15.07

  Rotonda a prop del poble de Corts 8.00 15.00

  Marquesina de Xocolates Torras 8.05 14.55

  INS Josep Brugulat 8.22 14.47

4S
LÍNIA
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO
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DESTINACIÓ

INS Pla de l’Estany5S1
LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Trencall ctra. de Corts amb ctra. de Camós 7.50 15.02

  Mas Manela 7.52 15.00

  Rotonda a prop del poble de Corts  7.55 14.57

  Marquesina de Xocolates Torras  8.00 14.52

  Marquesina del c/ Mare de Déu del Mont 8.03 14.49

  Encreuament c/ J. Pahissa - c/ I. Albéniz 8.09 14.43

  INS Pla de l’Estany 8.15 14.37
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO
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DESTINACIÓ

INS Pla de l’Estany 
INS Pere Alsius i Torrent5S2

LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Encreuament C/ J. Pahissa - C/I. Albéniz* 7.59 15.12

  Pl. de l’Ajuntament de Camós  8.06 15.05

  La Bòbila  8.08 15.03

  Veïnat de Vilarnau 8.10 15.01

  Encreuament ctra. de Camós- c/ Sardana (El Fornet) 8.12 14.59

  INS Pla de l’Estany 8.15 14.35

  INS Pere Alsius i Torrent 8.35 14.52

* Aquesta parada només és per als alumnes de l’INS Pere Alsius i Torrent. Els de l’INS Pla de l’Estany que 
vulguin fer ús d’aquesta parada han d’utilitzar la 5S1.
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Horaris de transport escolar d’alumnes d’ESO
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DESTINACIÓ

INS Pla de l’Estany
INS Josep Brugulat6S

LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Pl. de Borgonyà 7.50 15.10

  Pont sobre el Terri, Borgonyà 7.53 15.07

  Urbanització Mas Rufí 7.56 15.04

  Rotonda a prop del poble de Corts 8.00 15.00

  Parada de bus de Mata 8.05 14.55

  INS Pla de l’Estany 8.15 14.37

  Parada de bus de Mata   14.42

  INS Josep Brugulat 8.25 14.47
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DESTINACIÓ

INS Pla de l’Estany 
INS Pere Alsius i Torrent7S

LÍNIA

  Recorregut i parades anada tornada 

  Mieres  7.23 15.41

  Falgons, encreuament amb el camí de Mieres 7.34 15.30

  Can Plana de Falgons 7.42 15.22

  Can Coromines de Dalt 7.45 15.15

  Hostal de Sant Miquel 7.47 15.17

  Ctra. de Sant Miquel, a can Ramon Benet 7.49 15.15

  Trencall Mas Llandrich 7.51 15.13

  Salt del Matxo 7.53 15.11

  Cal Germà, Porqueres 7.55 15.09

  Trencall del restaurant Can Closes 7.59 15.01

  Trencall de la urbanització de Puigsurís 8.03 15.03

  La Perpinyana 8.05 14.59

  Ca l’Ardit 8.07 14.57

  Trencall de Miànigues, al c/ Sant Galderic 8.10 14.44

  INS Pla de l’Estany 8.15 14.38

  INS Pere Alsius i Torrent 8.35 14.54



21

Escola Baldiri Reixac
C/ Llibertat, 80
17820 Banyoles
Tel./Fax: 972 57 06 60
A/e: b7000342@xtec.cat

Escola Can Puig
C/ Salvador Espriu, s/n
17820 Banyoles
Tel./Fax: 972 57 44 65
A/e: b7005182@xtec.cat

Escola Pla de l’Ametller
C/ Formiga, 117
17820 Banyoles
Tel./Fax: 972 57 15 28
A/e: b7000329@xtec.cat

Escola La Draga
Lluís Marià Vidal, 32-42
17820 Banyoles
Tel./Fax: 972 57 23 56
A/e: b7006952@xtec.cat

Escola Camins
C/ Concòrdia de les Aigües
de l’Estany, s/n
17820 Banyoles
Tel.: 972 58 03 42
A/e: b7009345@xtec.cat

Escola Alzina  
Reclamadora
Pl. Països Catalans, 1
17833 Fontcoberta
Tel./Fax: 972 57 42 71
A/e: b7004827@xtec.cat 

Escola Vall del Terri
Av. de Girona, s/n
17844 Cornellà del Terri
Tel./Fax: 972 59 41 20
A/e: b7000986@xtec.cat

Escola El Frigolet
Paratge el Frigolet
17834 Porqueres
Tel./Fax: 972 57 46 29
A/e: b7002818@xtec.cat

Escola L’Entorn
C/ Montseny, s/n
17834 Mata-Porqueres
Tel./Fax: 972 57 40 17
A/e: b7002791@xtec.cat 

Escola Carles de Fortuny
C/ Carles de Fortuny, s/n
17832 Esponellà
Tel./Fax: 972 59 71 35
A/e: b7001097@xtec.cat

Escola Bora Gran
Pl. de l’Ajuntament, 6
17852 Serinyà
Tel./Fax: 972 59 30 60
A/e: b7003801@xtec.cat

Escola de Sant Esteve de 
Guialbes
Sant Esteve de Guialbes
17468 Vilademuls
Tel./Fax: 972 56 10 02
A/e: b7004153@xtec.cat

Llista dels centres d’ensenyament públics
d’educació infantil i primària

mailto:b7000342@xtec.cat
mailto:b7005182@xtec.cat
mailto:b7000329@xtec.cat
mailto:b7006952@xtec.cat
mailto:b7009345@xtec.cat
mailto:b7004827@xtec.cat
mailto:b7000986@xtec.cat
mailto:b7002818@xtec.cat
mailto:b7002791@xtec.cat
mailto:b7001097@xtec.cat
mailto:b7003801@xtec.cat
mailto:b7004153@xtec.cat
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INS Pere Alsius i Torrent
C/ de la Sardana, 17
17820 Banyoles
Tel.: 972 57 09 91
Fax: 972 58 11 59
A/e: iesperealsius@xtec.cat

INS Josep Brugulat
Ctra. de Figueroles, 19
17820 Banyoles
Tel.: 972 57 14 31
Fax: 972 57 64 03
A/e: b7000330@xtec.cat

INS Pla de l’Estany
C/ Jaume Farriol i   
Montserrat, 31
17820 Banyoles
Tel.: 972 58 07 93
Fax: 972 58 06 37
A/e: b7006666@xtec.cat

Casa Nostra
Ctra. de Mieres, s/n
17834 Porqueres
Tel.: 972 57 09 66
Fax: 972 58 08 50
A/e: casanostra@escolacasanostra.cat

Casa Nostra
C/ de la Barca,13
17820 Banyoles
Tel.: 972 57 12 97
A/e: casanostra@escolacasanostra.cat

Llista dels centres d’ensenyament  
públics d’educació secundària

Llista dels centres d’ensenyament privats concertats
d’educació infantil, primària i secundària

mailto:iesperealsius@xtec.cat
mailto:b7000330@xtec.cat
mailto:b7006666@xtec.cat
mailto:casanostra@escolacasanostra.cat
mailto:casanostra@escolacasanostra.cat

	Linia 1P
	3P2
	5P1
	5P2
	6P
	LINIA 1S
	2S
	2S1
	3S
	3S1
	4S
	5S1
	5S2
	6S
	7S
	LINIES S
	LINIES P
	llista

	Botón 1: 
	Botón 5: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 2: 
	LINIES P: 
	LINIES S: 
	GENERAL-LINIESP 6: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 

	1S: 
	7S: 
	2S: 
	6S: 
	4S: 
	3S: 
	2S1: 
	Botón 30: 
	5S2: 
	5S1: 
	LINIES P 2: 
	LINIES S 2: 
	GENERAL-LINIESS 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 



