
Protocol “Tornada al cole”

IMPORTANT
Aquells centres que facilitin la informació dels menors que estan exempts de l’ús de la 
mascareta (per motius permesos per normativa), permetran agilitzar la logística i 
operativa a l’hora de permetre l’accés i ubicar els menors al vehicle.

Els menors s’ubicaran a � de minimitzar la circulació dins del vehicle, mantenir la màxima 
distància de seguretat i assignar els seients amb la distribució més segura possible.

En cas que l'acompanyant (ATE) o el personal conductor no puguin realitzar el correcte 
ús de la mascareta (exempció medica) seran substituïts.

És responsabilitat dels 
pares/mares i 
tutors/tutores que els 
menors es trobin en bon 
estat de salut abans 
d’accedir al servei de 
transport.

Està prohibit menjar i 
beure durant el 
transport.

Ús obligatori de 
mascareta per 
personal passatger de 
6 o més anys, 
recomanat per a 
majors de 3 anys, 
durant tot el trajecte. 
Es recomana portar 
mascareta de recanvi.

El vehicle comptarà amb 
un contenidor i bosses 
individuals, estanques, 
per a poder desfer-se de 
les mascaretes que s’hagin 
de llençar. L’acompanyant 
assistirà al menor per tal 
que aquest pugui 
desfer-se de la mascareta 
amb seguretat.
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Grup Moventis presenta un protocol amb l’objectiu d’oferir un transport 
segur durant el pròxim curs escolar, seguint el document aprovat pel 
Comitè Tècnic del Pla PROCICAT del Pla d’actuació pels centres educatius.



PUJADA I BAIXADA ORDENADA DEL VEHICLE

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les places s'assignen seguint les 
indicacions del consell/escola, o 
en el seu defecte mantenint l'ordre 
de parada, indicant zona 
davantera / zona posterior i el 
número de seient.

1
S'utilitzarà sempre la mateixa 
plaça que li sigui preassignada 
seguint el protocol aplicable.

2
Es confeccionarà una llista amb les 
ubicacions assignades dels menors 
mantenint els registres històrics a 
disposició del col·legi. 

3

ESPERA A LA PARADA

Mantenir les distàncies (mínim 1,5 
metres) en les zones d'espera de 
totes les parades �ns a la pujada 
al bus.

1,5 M

L'espera a la parada del centre
escolar es realitzarà en diferents 
grups d'acord amb les indicacions 
de l'escola corresponent, 
mantenint l'ordre de butaca 
assignat per facilitar la distància 
de seguretat.

La mascareta és obligatòria 
durant l’espera a la parada, com 
en els trajectes des de/cap a 
l'autocar, excepte els casos 
exempts.

Flota certi�cada
en la higiene i el control del COVID-19.

HIGIENITZACIÓ
I CONTROL

Protocol
Certi�cat

VIATJA AMB SEGURETAT
I TRANQUIL·LITAT

Es pujarà i baixarà, preferentment, per la porta 
central d’un en un i procedirà a seure directament al 
seient assignat.

L’estudiant es dirigirà directament al bloc (verd o blau) 
i a la butaca assignada per l’ATE, mantenint-se en 
aquesta durant tot el trajecte.

Baixada ordenada. Es procedirà a baixar 
començant a desocupar les places més pròximes a 
la porta d'accés.

No hi haurà més d’un estudiant a les escales a la 
vegada.
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