SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI, CURS 2019-2020
INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LES FAMÍLIES
Inici i finalització del servei
S’inicia el dia 12 de setembre de 2019 i finalitza el dia 19 de juny de 2020 a les 13 hores.
Durant el curs 2019-2020, l’horari del servei de transport escolar serà de matí i tarda, excepte els dies
en que es realitzi jornada intensiva en les escoles d’infantil i primària. En aquestes dates l’horari serà
de matí (9 h) i migdia (13 h).
Dies festius i de lliure disposició
No hi ha servei de transport escolar els dies que són festius ni els dies de lliure disposició en les
escoles d’infantil i primària. Aquestes dates us les proporcionarà l’escola.
Forma de pagament
Els rebuts de transport escolar seran domiciliats al compte corrent que determineu en els fulls
d’inscripció. Es cobraran trimestralment per part del Consell Comarcal del Maresme.
Responsables del transport escolar no obligatori
- Consell Comarcal del Maresme
- Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 937 023 600
- Escoles d’Educació Infantil i Primària
Horaris i Parades
Els horaris de les parades estan subjectes a variació si un cop iniciat el curs es creu convenient
modificar-los per tal d’ajustar l’horari a l’entrada i sortida de les escoles.
Es demana als pares que truquin a l’escola per avisar si el seu fill/a no utilitza per algun motiu el
transport escolar, per evitar esperes innecessàries.
A l’inici de curs s’ha d’informar al monitor/a del transport, si degut a les d’activitats extraescolars, no
utilitzaran el transport escolar.
Normativa
Decret 161/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei de transport per tal de facilitar el
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria (DOGC, núm. 2208 de 20 de maig de 1996):
L'article 6.4 d) de l'esmentat decret : Tenir cura que l’alumnat quedi acompanyat pel familiar o persona

designada a aquests efectes en el control de la baixada de l’alumnat a les parades establertes. En cas
que l’alumne/a no sigui recollit/da a la parada habitual, passat un temps d’espera prudencial, es
posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat, sens perjudici que donada la seva edat i amb
l’autorització expressa dels pares, no sigui necessari aquest requisit.
PARADES: HORARI i ADRECES*
Matí: sortida direcció a Sant Andreu de Llavaneres
HORARI PARADA ADREÇA
8.10 h Marinada
8.13 h Estació
8.15 h Sant Pere
8.20 h Les Lloses /Can Pi
8.22 h Masia/ L’ Ametllareda
8.25 h Monument
8.30 h Plaça de la Vila
8.35 h Escola Jaume Llull
8.40 h Avinguda Catalunya
8.50 h Escola Serena Vall

Nacional II
Nacional II, Km 99
Passeig de la Riera, 22
Avinguda Sant Andreu, 116
Avinguda Sant Andreu, 106
Avinguda Sant Andreu s/n
Plaça de la Vila, 1
C/ Contrabandistes, s/n
Avinguda Catalunya, 115
Passeig de la Riera, 25

Tarda: Sortida direcció a Nacional II
HORARI PARADA ADREÇA
16.30 h Escola Serena Vall
16.37 h Escola Jaume Llull
16.42 h Avinguda Catalunya
16.47 h Plaça de la Vila
16.49 h Monument
17.05 h Masia/ L’Ametllareda
17.05 h Les LLoses/Can Pi
17.10 h Sant Pere
17.13 h Estació
17.15 h Marinada

Passeig de la Riera, 25
C/ Contrabandistes, s/n
Avinguda Catalunya, 115
Plaça de la Vila, 1
Avinguda Sant Andreu s/n
Avinguda Sant Andreu, 106
Avinguda Sant Andreu, 116
Passeig de la Riera, 22
Nacional II, Km 99
Nacional II

Sant Andreu de Llavaneres, 4 de juny de 2019

* Els horaris, per canvi de parades en la ruta, són orientatius. Durant els primers dies de servei es demana estar amb antelació a la
parada.

