VOCALIA DE TRANSPORTS
2015-2016
INSTITUT ESCOLA COSTA i LLOBERA

Curs 2015/2016

Benvolgudes famílies,
Us recordem les tarifes i opcions bàsiques d’aquest servei, com també les condicions amb les
quals dissenyarem les rutes del curs 2015-2016. Aquest proper curs continuem amb l’opció de
triar tardes individuals :
●
●
●
●
●

●

Tarifa de ruta sencera (tots els matins i totes les tardes)
Tarifa de mitja ruta (tots els matins, o totes les tardes)
Tarifa de tardes individuals
Tarifa de viatges ocasionals (subjecte a disponibilitat de plaça)
Es dissenyaran les rutes a partir dels inscrits dintre del termini. Per això cal que
ens indiqueu l’adreça preferida de sortida (matins) i de destí (tardes). Si hi ha una
adreça secundària alternativa (per exemple, prop de la vostra feina, o d’un familiar),
indiqueu-la a la casella corresponent. No usarem aquesta alternativa sense consultarvos abans. Igualment, si un nen o nena té dos domicilis, indiqueu la segona adreça en
l’opció “2a Adreça” i feu-ho saber a “Observacions”. Tanmateix feu saber el ritme
d'alternancia (setmanal, o de dies setmanals).
Compromís de proximitat: el servei de transports es compromet a dissenyar les
parades de forma que us quedin a un màxim de 10 minuts a peu* de l’adreça principal
que ens indiqueu. En aquells casos en que l’adreça quedi allunyada de les rutes
habituals o de la resta d’usuaris i no es pugui complir aquest compromís, us trucarem
personalment per a trobar una solució viable (per això necessitem una adreça
alternativa). En el cas que no us interessi l’alternativa que us oferim, si aquesta supera
el criteri de proximitat tindreu la opció de renunciar al servei i se us retornaria la
matrícula.

Tarifes 2013-2014
Matrícula:

90€

Ruta sencera:

110€/mes

Mitja ruta (matins o tardes)

65€/mes

Una tarda per setmana

15€/mes

Dues tardes per setmana

30€/mes

Tres tardes per setmana

45€/mes

Quatre tardes per setmana

60€/mes

Viatge ocasional

7.5€

Matrícula fora de termini

135€ (subjecte a disponibilitat de plaça)

* Com a criteri per a mesurar els 10 minuts a peu, es farà servir l’eina Google Maps

Per a la inscripció, tingueu en compte els següents aspectes, si us plau:
●
●
●
●

Cal omplir una inscripció per alumne
El termini per al lliurament és el 19 de juny 2015.
El pagament de la matrícula és tramitarà mitjançant un càrrec al banc a mitjans de juny,
si es tria la opció de dividir el pagament aquest segon es tramitarà al setembre.
Si la inscripció es realitza fora de termini el servei de rutes no podrà garantir la
disponibilitat de plaça ni proximitat de la parada .

Quan ens retornen un rebut s’han de pagar les despeses dels tràmits de l’entitat bancària.
Per tal de tractar de millorar el servei, caldria que disposéssim del vostres correus
electrònics per poder contactar més efectivament amb vosaltres.
Aprofitem la present per animar a tots els pares i mares a participar a la Vocalia de Transports,
ja que la incorporació de noves persones aporta diferents idees i contribueix a enriquir
l’organització del servei.
Us adjuntem també a títol recordatori, les normes del Servei de Transports.
Estem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment.
Ben cordialment

Vocalia de transports
AMPA IE COSTA i LLOBERA

Barcelona, maig de 2015

NORMATIVA D’ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORTS

1. Si el nen/a algun dia no utilitza la ruta de tornada haurà d’avisar mitjançant notes escrites:
En cas de infantil amb 2 notes: una per a la mestra i l’altra per a la monitora de ruta (posant el
nom i el cognom del nen o la nena). En cas de primària amb 1 nota per a la monitora de ruta
(posant el nom i el cognom del nen o la nena).
2. Si hi ha algun canvi de ruta o de parada (per raons de força major), truqueu a l’escola amb
antelació; per demanar si hi ha plaça, en cas de canvi de ruta, o per avisar la monitora, en cas
de canvi de parada (dins la mateixa ruta). L`horari per fer aquests canvis serà de dos quarts de
nou a tres quarts de quatre. No podrem atendre canvis ni trucades fora d’aquest horari.
IMPORTANT: Si us plau no utilitzeu el grup de whatsapp per fer comunicacions
individuals feu-ho per privat!
3. Si hi ha algun nen/a malalt, es pot avisar a les monitores de ruta al matí, a traves d’un
missatge al mòbil, d’aquesta manera ens evitareu d’esperar a la parada.
4. En el cas que no hi hagi ningú que reculli al nen/a a la parada habitual, per la tarda,
procedirem de la següent manera:
- Es truca als telèfons corresponents per avisar als pares, tutors o responsables del nen/a per
quedar:
○ a la parada següent
○ al final de la ruta
En el cas de no localitzar a ningú es portarà al nen/a fins al final de la ruta on esperarem 15
minuts. Si transcorregut aquest temps no se’l recull la monitora portarà el nen/a en taxi al seu
domicili (s’haurà d’abonar a la monitora responsable una minuta a raó de 10€ l’hora o fracció
d’espera, mes el cost del taxi).
5. Recomanem que els dies de pluja els nens/es portin impermeable en comptes de paraigua,
així s’eviten possibles accidents.
6. No es pot esmorzar durant la ruta ni menjar llaminadures.
7. Demanem, per a un bon funcionament de la ruta, que informeu de qualsevol canvi en els
vostres telèfons i/o domicili.
8. Una vegada confirmada la inscripció del curs 2015-2016, aquesta es compromet al servei
durant tot el curs.
9.. En cas d’un retard considerable de l’autocar podeu trucar als telèfons de les monitores amb
el benentès que el motiu de la trucada és urgent, us recordem els números de telèfon:
. Ruta Matins: 694 428 957 i Ruta Tardes 694 428 858
Coordinació: 694 428 957 / vocaliatransports@costaillobera.cat

