
ASSIGNACIÓ DE PLACES

CONSELL COMARCAL / 
ESCOLA

RUTA

Núm. DE PARADES Comptant les parades d'accés/baixada de menors a l'anada + parada 
�nal/inicial escola.

BUS ASSIGNAT Núm.  BUS

PLACES TOTALS BUS PLACES TOTALS OCUPADES

PLACES ACOMPANYANTS PLACES MENORS

Ubicació d’acompanyant
- L'acompanyant/a (ATE) ocuparà, com indica l'article 8 del RD443/2001, la plaça propera a la porta central. 

Criteri d’assignació de plaça
- Cada estudiant/a tindrà assignada la mateixa plaça durant tot el curs escolar.
- Per assignar aquesta plaça, se seguirà amb caràcter prioritari, el criteri indicat pel Consell/escola.
- En cas contrari, el criteri a seguir serà assignar plaça per ordre de parada. 
     • Iniciar pel bloc verd (darrere), el/la primer/a menor s’assignarà la plaça 35, el segon la 34, etc, �ns a arribar 
       a la �la immediatament anterior a la porta d'entrada central.
    • Posteriorment continuar emplenant des de la primera plaça del bloc �ns al �nal.
- En el cas d'haver-hi menors amb familiars o convivents, assignar places contigües.
- En el cas que sigui possible, deixar lliure el seient enfrontat al passadís (LL).
- En el cas que el servei es presti conjuntament els/les estudiants de diferents centres, ubicar-los per zones 
delimitades per �les de places lliures, quan sigui possible.

Històric d’assignació de places
- Les fulles de Registre d'assignació de places es complementarà des del primer dia de servei. Es custodiaran 
per l’ATE totes les fulles d'assignació de places �ns que el transportista requereixi la seva entrega.
- En cas que, durant el servei, es canviï la plaça assignada a l’estudiant/a, s'indicarà a la �la d'observacions: 
"Canvi de plaça", data i el nou número.

- Sempre que no hi hagi cap canvi, no s'haurà d'actualitzar la fulla d'assignació de places. En cas contrari, la 
següent jornada, s'haurà d'obrir una nova fulla de registre actualitzant el número de plaça assignada.

Per més informació, es pot posar en contacte amb el responsable de l’operador de transport.

Data

Instruccions tècniques i model pràctic per l’acompanyant/a 
(ATE) per assignació de places �xes als alumnes per facilitar 
la implementació del protocol “Tornada al cole”.

Nom de l’alumne/a Nº de Parada Nº Plaça Assignada Exempt de mascareta Observacions
Alumne/a 1
Alumne/a 2

2
5

45
44

-
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REGISTRE D’ASSIGNACIÓ DE PLACES

Data

1a fulla
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2a fulla
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