SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
RUTA
Curs 2018/19
OLOT – BELL-LLOC - LES ALZINES – OLOT
MATÍ
7:30
7:50
7:55
8:00
8:10
8:20
8:30
8.35
8:40
8:45
8:55

TARDA
POBLACIÓ – Parada
OLOT - Estació bus
LES PLANES D’HOSTOLES - Benzinera
AMER - Sortida del poble
AMER - Parada bus
ANGLÈS – Benzinera Shell-Maxi Dia
BONMATÍ – Encreuament
SALT – Davant Pavelló
SALT - Parada Bus (Mercat)
SALT – Estació Vella (Can Malé).
BELL-LLOC
LES ALZINES

POBLACIÓ - Parada
OLOT - Estació bus
LES PLANES D’HOSTOLES - Benzinera
AMER - Sortida del poble
AMER - Parada Bus
ANGLÈS – Benzinera Shell-Maxi Dia
BONMATÍ – Encreuament
SALT - Davant Pavelló
SALT - Parada Bus (Mercat)
SALT – Estació Vella (Can Malé)
BELL-LLOC
LES ALZINES

18:20
18:05
17:55
17:50
17:40
17:30
17:25
17.20
17:15
17:10
16:55

Observacions: L’horari de les parades mitjanceres és sempre aproximat, doncs està supeditat a variacions de tràfic, etc.
• És convenient que els/les alumnes siguin a la parada entre 5 i 10 minuts abans de l’hora fixada.
• A la tarda, en cas que l’autobús arribi a la parada i no hi hagi cap persona responsable de recollir al nen/a, es continuarà amb la
ruta (la responsable de l’autobús NO deixarà l’alumne/a sol/a a la parada si no hi ha una notificació des de Secretaria).
• Si l’alumne/a comet 2 faltes de puntualitat, NO podrà continuar utilitzant el servei d’autobús.
• Els horaris de les parades mitjanceres són sempre aproximats.
• Si l’autobús arriba amb anticipació haurà d’esperar fins l’hora fixada.
• Si hi hagués alguna inclemència atmosfèrica és la direcció de l’escola qui decideix si s’ha d’avançar i/o anul·lar, per seguretat, una
ruta d’autobús. En aquest cas s’avisarà des de Secretaria a les famílies afectades. En cas d’obres serà l’escola qui decidirà la ruta a
seguir d’acord amb la companyia d’autobusos.

