Bus a peu Cal Gravat
PER A ALUMNES nascuts entre el 2005 i el 2012.
CONSISTEIX a fer un recorregut que partirà de la parada de l’autobús L1 del carrer Joan Miró
fins a l'escola, recollint pel camí els nens i nenes que viuen entremig a les parades assignades.
El desplaçament es farà en grup, amb l’acompanyament d’un monitor de l’empresa Pam i Pipa
(l’empresa del menjador).
HORARIS: Sortirà a les 8:30 del matí. L'hora d'arribada a l'escola serà a les 9. La tornada serà a
les 4:00 de la tarda. Cada família calcularà a quina hora ha de ser a la parada de recollida.
CONTROL DE PARADES: Cada usuari de "bus" tindrà una parada assignada. Cal estar a la parada
a les 8:30. En cada pas per una parada es comprovarà que incorporem tots els nens i nenes
adscrits a la parada. 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. El funcionament del "bus" ha de ser àgil i
ràpid perquè sigui útil.
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.
Els dies de pluja el servei es farà igualment i serà decisió de cada família utilitzar-lo o no. 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

12 euros

11-20

15 euros

21-30

18 euros

31-40

20 euros

41-50

22 euros

51-60

24 euros

61-70

26 euros

71-80

28 euros

81-90

30 euros

91-100

32 euros

El pagament es farà a través del mateix compte del menjador. Això vol dir que a final de mes,
es traurà l’import resultant als trajectes realitzats de la targeta del menjador. Queda clar llavors
que per utilitzar el servei, serà necessari disposar de la targeta del menjador. (té un cost de 3
euros retornable al finalitzar l’escolarització de l’alumne). En el cas de germans, es dividirà
l’import entre el nombre de nens de la família que utilitzin el servei.

PD: Tant les parades com el recorregut són modificables depenent de les necessitats de les
famílies.

