SOL·LICITUD D’USUARI/ÀRIA DEL TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI
CURS 2019-2020
(Alumnes d’educació infantil i primària)

Can Puig de la Bellacasa- c/ Catalunya, 48
Tel. 972 57 35 50- 17820 BANYOLES
www.plaestany.cat

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom ....................................................... Cognoms .............................................................................................................
Domicili ..................................................................................................................................................................................
Codi postal

Població ...........................................................................................................................

Codi IDALU* ................................. Data de naixement ......../........./.........
Telèfon/s

/

DNI/NIE
Sexe

Masculí

Femení

Adreça electrònica .............................................................................................................................................
* El codi IDALU és el codi identificador únic de cada alumne/a. Si no es coneix, cal sol·licitar-lo al centre d’ensenyament.

DADES DEL CURS 2019-2020
Centre d’ensenyament:
Escola Pla de l’Ametller

Escola Carles de Fortuny

Escola Vall del Terri

1r de primària
2n de primària
3r de primària

4rt de primària
5è de primària
6è de primària

Curs:
Infantil P3
Infantil P4
Infantil P5

DADES DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR SOL·LICITAT
En el dors d’aquesta sol·licitud, es detallen els recorreguts i les parades de les línies de transport escolar. Cal marcar
amb una creu la parada de la línia sol·licitada.

......................................................................., amb DNI/NIE ....................................., com a pare, mare o representant
legal de l’alumne/a que figura en aquesta sol·licitud de transport escolar,
Declaro:
1. Que són certes les dades que faig constar en aquesta sol·licitud i que em comprometo a comunicar al Consell
Comarcal del Pla de l’Estany qualsevol canvi de les circumstàncies personals de l’alumne/a.
2. Que sóc coneixedor/a de la normativa del transport escolar d’aquest curs, i l’accepto.
3. Que autoritzo el Consell Comarcal del Pla de l’Estany a consultar les dades del volant de convivència de l’alumne/a
sol·licitant.

.............................. , ........... d ................................... de 201.....

(signatura del pare/mare/tutor o tutora)

LÍNIA 1P
.
Destinació
Escola Carles de Fortuny

.

Parades
Trencall de Vilert, entre Esponellà
i Crespià
Crespià (marquesina)
Escola Carles de Fortuny

LÍNIA 3P2
Destinació
Escola Pla de l’Ametller
Parades
Can Pedrers
Trencall de la crta. de Corts
Pl. de l’Ajuntament de Camós
Veïnat de la Bòbila
Farmàcia de Camós
Escola Pla de l’Ametller

.

LÍNIA 5P1

.

Destinació
Escola Vall del Terri
Parades
Trencall de Can Comes
Polígon Indústria-Jardí
Riudellots de la Creu
Can Vinardell
Palol de Revardit
Veïnat de la Banyeta
Escola La Vall del Terri

És absolutament imprescindible que totes les sol·licitud s’acompanyin amb el document signat d’autorització.
Aquesta sol·licitud s’ha de retornar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, bé sigui a través del mateix centre d’ensenyament o bé
directament a les oficines de Can Puig de la Bellacasa. Carrer Catalunya, 48 (17820) BANYOLES.

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer del Consell Comarcal del Pla de l’Estany creat amb finalitats de gestió dels serveis de
transport i menjador escolars. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment.
En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació tot adreçant-se al Consell Comarcal.

