
  

  

SERVEIS 
  

Autocars  

L’escola disposa d’un servei de transport escolar amb nou rutes que cobreixen, des de la Vila 

Olímpica, tota la ciutat de Barcelona i la veïna comarca del Baix Llobregat.  

El servei és coordinat i supervisat des de l’escola. En tots els autocars hi ha un acompanyant 

estable que coneix els nens i que durant tot el trajecte vetlla per la seva seguretat i per l’ordre a 

l’interior del vehicle. En qualsevol moment podeu contactar-hi a través d’un telèfon mòbil.  

A l’arribada dels autocars a l’escola són els monitors escolars els encarregats d’acompanyar els 

alumnes més petits a les seves aules, i de recollir-los-hi a última hora del dia i acompanyar-los a 

l’autocar que tenen assignat.  

Els conductors dels autocars fa anys que treballen amb l’escola, i són els mateixos que 

acompanyen els alumnes en les seves sortides, excursions i colònies escolars. Els seus vehicles 

compleixen amb les normatives vigents de transport escolar i són sotmesos a les inspeccions 

tècniques reglamentàries. A més, tots estan equipats amb cinturons de seguretat que els 

alumnes han d’usar obligatòriament.  

A l’interior de l’autocar i durant el viatge, l’acompanyant i el conductor són la màxima autoritat. 

Cal, doncs, que els nens obeeixin les seves indicacions. Per altra banda, la normativa escolar, que 

tots els alumnes coneixen, és la que regula el seu comportament durant tot el trajecte.  

Les rutes que es cobreixen actualment són:  

    RUTA-1  Hospitalet - Sants - Les Corts  

    RUTA-2  Les Corts – Paral·lel  

    RUTA-3  Eixample-Gràcia-Sarrià  

    RUTA-4  Horta - Gral. Mitre  

    RUTA-5  Poble Nou-Avd.Diagonal-Sarrià  

    RUTA-6  El Prat-Gavà Mar-St. Boi  

    RUTA-8  St. Feliu-St. Just Desvern-St. Joan Despí-Cornellà  

    RUTES  A i B  Segon torn (1/4 de 7)  - després de les extraescolars. 

  

Per a més informació contacteu amb la Sra. Anna Serrano transportescolar@thaubcn.iccic.edu   

El darrer dia d'inscripció sol ésser durant la primera setmana de setembre. Qualsevol modificació 

a partir d'aquesta data caldrà comunicar-la per correu electrònic.  


