Bus en bici
PER A ALUMNES DE: 3er a 6è. (de P5 a 2on en el cas de germans que vagin amb el remolc)
CONSISTEIX a fer un sol recorregut, partint de la plaça de Catalunya fins a l'escola, i recollir pel camí els nens
i nenes que viuen entremig. El nombre màxim de participants serà de 15 nens i nenes. El guia líder condueix
el grup, el guia cuer protegeix el grup de la circulació rodada, resol els problemes que puguin aparèixer i es
comunica amb el líder per graduar la velocitat. El grup circula com si fos un vehicle compacte. El integrants
del grup que circulen a l'interior del "bus" no tenen contacte amb la circulació rodada. El guia líder portarà
un remolc per portar nens o nenes més petits, germans d'usuaris del Bus. En cada viatge, els guies
portaran un kit de reparació i una farmaciola.
Altres serveis oferts (novetats d’aquest any):
1. Servei de transport de bicicletes: En cas de necessitar retornar o portar bicicletes. Un monitor circularia
amb el tricicle i podria portar fins a cinc bicicletes i es recolliríen al matí o es retornaríen al migdia als
domicilis dels participants. Els sol·licitants d'aquest servei s'haurien d'esperar a l'exterior del domicili
per donar o recollir la bicicleta. Aquest servei caldria sol·licitar-lo abans de les 5 de la tarda del dia
anterior. Aquest servei està limitat a cinc usuaris per desplaçament.
2. Servei de taxi-tàndem: En cas de no disposar de bicicleta de manera excepcional. Un monitor

circularà amb un tàndem en el que es podria incorporar un usuari que no disposi de bicicleta.
3. Servei de préstec de bicicletes: En cas de nen o nena que no disposi de bicicleta de la seva mida. MBICI
portaria a casa de l'usuari la bicicleta i l'aniria a buscar en cas de necessitar-la.
4. Servei de reparació de bicicletes: MBICI fà assistència tècnica durant els acompanyaments per fer front
a inconvenients puntuals i poder finalitzar els desplaçaments. D'altra banda, el servei de reparació de
bicicletes és un servei complementari. MBICI ofereix una tarifa especial per reparar i fer manteniment
de les bicicletes del bus-bici a domicili.

HORARIS: Sortirà a les 8:30 del matí desde Plaça Catalunya. L'hora d'arribada a l'escola serà a les 9. La
tornada serà a les 12:30 del migdia.
CONTROL DE PARADES: Cada usuari de "bus" tindrà una parada assignada. En cada pas per una parada es
comprovarà que incorporem tots els nens i nenes adscrits. En cas que en falti algun, el monitor deixarà una
cinta del color de la línia perquè en cas d'arribar tard se sàpiga que el bus ja ha passat. El monitor també
enviarà un missatge de telefonia als pares. El bus no espera.
QÜESTIONS PRÀCTIQUES: Al principi del servei cada família haurà de signar un paper de responsabilitat
(similar al que es firma a l’escola per fer les sortides).
Per fer ús del servei caldrà haver pagat la quota de serveis de la CAFI.
En cas de mal temps, es mantindrà el servei sempre i quan es conservin les condicions de seguretat. En cas
de ser una precipitació intensa, s'anul·larà avisant a les famílies per watsapp i correu electrònic. Si es tracta
d'una pluja normal, cada família podrà decidir si usa el servei o fa el desplaçament d'una altra manera.
En cas que el pare/mare/familiar no estigui a la parada en la tornada de l’escola, el monitor s’emportarà el
nen fins al final del recorregut, avisarà als responsables del nen i serà responsabilitat d’aquests anar-lo a
buscar on el monitor els digui. Abans de començar el servei cada família haurà de confirmar que ha pagat
l’assegurança de la FAPAC (la mateixa de les extraescolars, NO s’ha de pagar dues vegades), en cas de no
haver-la pagat haurà de demanar al responsable del servei la informació. El cost de l’assegurança és de 5
euros.

PREUS: El preu del servei anirà en funció del número de desplaçaments mensuals que faci cada

família (els germans sumen desplaçaments conjuntament) segons la taula següent:

Desplaçaments mensuals

Cost mensual

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

18 euros
23 euros
28 euros
33 euros
38 euros
40 euros
42 euros
44 euros
46 euros
48 euros

ITINERARIS. El "bus en bici" tindrà una sola línia i l'acompanyament de dos guies. La línia d'anada serà plaça
Catalunya, Passeig, plaça Sant Domènec, Born, Alfons XII, Reforma, Camí dels Corrals, passera, Sant
Bartomeu, Nou de Santa Clara i Sant Maurici. La línia de tornada serà Roger de Flor, Caputxins, Aiguader,
Montserrat, plaça de Sant Ignasi, Santa Llúcia, Vallfonollosa, Na Bastardes, Om, Born, Sant Domènec,
Passeig, Ignasi Oms, Saclosa i plaça de Catalunya. Aquest recorregut es podrà modificar en funció dels
inscrits.

Anada:

Tornada:

