
 

 

Transport  escolar curs  2020/2021 
 
El proper mes de setembre tindrà lloc l’inici del curs escolar i des del 
Departament d’Educació s’ha dut a terme l’elaboració del Pla d’actuació per al 
curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia COVID-19. 
 
El document incorpora principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la 
salut, l’organització del centre així com les mesures especifiques i en l’apartat 
5.7 del document regula el transport escolar.  
 
Basant-nos en aquest document el Consell Comarcal de la Cerdanya ha 
articulat un protocol sobre el funcionament del transport escolar col·lectiu: 
 

- Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts 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. 

 
- Les empreses hauran de disposar en tots els autobusos de gel 

hidroalcohòlic i  els alumnes abans de pujar i baixar del vehicle hauran 
de rentar-se les mans.  

 
- S’ha acordat amb totes les empreses de transport que hi haurà 

assignació de seients en totes les rutes de transport es a dir s’intentarà 
que tots els infants sempre s’asseguin a la mateixa plaça de l’autobús. 
La distribució la realitzarà a principi de curs per part de l’acompanyant 
del servei.  

  
- En els centres on es facin entrades i sortides esglaonades els infants 

que entrin i surtin en el primer torn (1r. i 2n. ESO) baixaran i pujaran a 
l’autobús 10 minuts abans que els alumnes que entrin i surtin en el 
segon torn (3r. i 4rt. ESO, Batxillerat  i Cicles) .  
 

- A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i 

adolescents, és molt important que entre les unitats familiars es 

mantingui una distància física adequada i es portin posades les 

mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. 


