
CIRCULAR INFORMATIVA DE TRANSPORT ESCOLAR – CURS 2020 - 2021

El curs 2020 – 2021 l’escola Soler de Vilardell disposarà d’1 autocar escolar de 57 places de 2 
viatges, un a les 9 h i l’altre a les 17 h amb l’objectiu d’apropar l’escola, prioritàriament, a aquelles 
famílies amb informe de Serveis Socials Bàsics de situació de risc social i/o informe de l’EAP de 
necessitats educatives específiques, residents als barris del Molí Paperer, Illes Belles i Borrelles.
Aquesta informació està sotmesa a canvis i subjecte a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les 
indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.

El servei és gratuït i consta de 2 viatges: un a les 9 i l’altre a les 17 ( d’anada i tornada)

Les parades i horaris del bus escolar són els següents:

Parades Entrada 9 h Sortida 17 h
A Illes Belles 8.15 h 17.45 h
B B1 Mútua

B2 Trueta 8.33 h 17.35 h

C C1 Catalunya
C2 Comtes 8.38 h 17.20 h

D Escola 8.50 h 17 h

SOL.LICITUD DE LA PLAÇA PEL BUS ESCOLAR

Es recomana a les famílies que majoritàriament facin la sol·licitud online per tal d’evitar 
aglomeracions.

SOL.LICITUD ONLINE: Les famílies hauran de sol·licitar la plaça pel bus escolar del 8 al 12 de juny 
de 2020 online a través d’aquest enllaç http://scur.cat/XLZ0XD

.
S’ha d’emplenar la sol.licitud i enviar signada (pot ser a través d’una imatge) per correu electrònic a 
l’escola a8065305@xtec.cat

SOL.LICITUD PRESCENCIAL

En cas de no poder fer la inscripció online es pot fer presencialment entre els dies 10 i 12 de juny.

 Centre escolar, demanant cita prèvia al telèfon 93 867 24 39

 A la sol·licitud hauran d’indicar les parades on pujaran i baixaran els infants.

 Cal anar una sola persona a fer la sol.licitud
 Portar la sol.licitud emplenada des de casa
 Portar mascareta, guants i el bolígraf de casa.

PROCEDIMENT PER ACCEDIR AL SERVEI I CRITERIS DE PRIORITAT

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places de transport escolar, les sol·licituds es baremaran i 
s’ordenaran d’acord amb els següents criteris:

Criteris de prioritat Puntuació

Infants amb informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc social i/o 
informe de l’EAP de necessitats educatives específiques

30

Infants residents a les seccions padronals, S4 (Molí Paperer - Illes Belles) i S7 25

http://scur.cat/XLZ0XD


(Illes Belles – Borrelles)

Pare o mare amb carnet de mobilitat reduïda 15

Alumnes d’educació infantil i els seus germans 15

Infants residents a les seccions padronals S2 (centre), S3 (Baix Montseny – Sot 
de les Granotes) i S6 (Avinguda de la Pau – Turó de la Mare de Déu)

10

El calendari de publicació de llistes serà el següent:

- Publicació de les llistes baremades, el dilluns 22 de juny als taulers d’anuncis de l’escola i la 
Rectoria Vella.

- Presentació d’al·legacions als barems, del 22 , 23 i el 25 de juny a l’escola.
- Sorteig per desempatat, el divendres 26 de juny a l’escola.
- Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera, el dimecres 1 de juliol als taulers 

d’anuncis de l’escola i la Rectoria Vella.

Les sol·licituds que quedin fora de les places de transport quedaran ordenades en llista d’espera i es 
valoraran cas per cas.

Si hi ha baixes d’usuaris al transport escolar, l’escola oferirà les places als infants que hagin quedat 
en llista d’espera.


