
 

    

TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020----2021202120212021    ((((Batxillerat i Cicles FormatiusBatxillerat i Cicles FormatiusBatxillerat i Cicles FormatiusBatxillerat i Cicles Formatius)))) 

 

Alumne:Alumne:Alumne:Alumne:     Curs:Curs:Curs:Curs:     
 

 

AUTOCAR 1 (RUTA SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA AUTOCAR 1 (RUTA SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA AUTOCAR 1 (RUTA SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA AUTOCAR 1 (RUTA SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA ––––    SANT CELONISANT CELONISANT CELONISANT CELONI----    LLINARS)LLINARS)LLINARS)LLINARS)    
 

    
    

AUTOCAR AUTOCAR AUTOCAR AUTOCAR 2222    (RUTA (RUTA (RUTA (RUTA GRANOLLERS GRANOLLERS GRANOLLERS GRANOLLERS ----    LLINARS)LLINARS)LLINARS)LLINARS)    
    

 

    
    

 
QUOTESQUOTESQUOTESQUOTES    MENSUALS MENSUALS MENSUALS MENSUALS     

 

 
* La quota  mensual és el resultat de dividir el preu anual del curs en 10 mensualitats iguals. 

 

• La tornada es realitzaràLa tornada es realitzaràLa tornada es realitzaràLa tornada es realitzarà    amb els autobusos regulars de l’etapa obligatòria, amb els autobusos regulars de l’etapa obligatòria, amb els autobusos regulars de l’etapa obligatòria, amb els autobusos regulars de l’etapa obligatòria, quequequeque    tenen monitortenen monitortenen monitortenen monitor////a. L’horari de a. L’horari de a. L’horari de a. L’horari de 

sortida des de l’escola és a les 16.40h.sortida des de l’escola és a les 16.40h.sortida des de l’escola és a les 16.40h.sortida des de l’escola és a les 16.40h.    

• El preu de la quota de la tarda El preu de la quota de la tarda El preu de la quota de la tarda El preu de la quota de la tarda sesesese    sumarà al preu del matí en cas d’ús.sumarà al preu del matí en cas d’ús.sumarà al preu del matí en cas d’ús.sumarà al preu del matí en cas d’ús.    

• En cas de necessitar fer servir el transport de manera En cas de necessitar fer servir el transport de manera En cas de necessitar fer servir el transport de manera En cas de necessitar fer servir el transport de manera espespespesporàdica i excepcional, oràdica i excepcional, oràdica i excepcional, oràdica i excepcional, si us plau poseusi us plau poseusi us plau poseusi us plau poseu----vos en contacte vos en contacte vos en contacte vos en contacte 

amb secretaria (93 841 2547) o envieu un eamb secretaria (93 841 2547) o envieu un eamb secretaria (93 841 2547) o envieu un eamb secretaria (93 841 2547) o envieu un e----mail a: transportescolarmail a: transportescolarmail a: transportescolarmail a: transportescolar@ginebro.cat@ginebro.cat@ginebro.cat@ginebro.cat    

    
Data, nom i signaturaData, nom i signaturaData, nom i signaturaData, nom i signatura    

 
 
 
 

Cal que retorneu aquesta sol·licitud de transport degudament omplertaCal que retorneu aquesta sol·licitud de transport degudament omplertaCal que retorneu aquesta sol·licitud de transport degudament omplertaCal que retorneu aquesta sol·licitud de transport degudament omplerta    i signada a transportescolari signada a transportescolari signada a transportescolari signada a transportescolar@@@@ginebro.catginebro.catginebro.catginebro.cat    
 

POBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓ    PARADAPARADAPARADAPARADA    MATIMATIMATIMATI    TARDATARDATARDATARDA    M/TM/TM/TM/T    MMMM    TTTT    
Sant Esteve P. Parada autobusos Rotonda Sant Esteve 7:20 17.20    
 
Sta. Maria Palautordera 

Parada autobusos rotonda carretera nova de 
Sant Celoni/carrer de la Creu 

7:23 17.15    

Parada autobusos Caprabo 7:27 17.10    

Sant Celoni Parada autobusos Pl. Mercè Rodoreda 7:30 17.05    
Can Bosch  Parada autobusos carretera  7:35     
Vilalba Sasserra Parada autobuses 7:40 16.55    
Llinars del Vallès Parada autobusos Ctra. Llinars/Sant Celoni 

(davant benzinera de Llinars) 
7:45 16.40    

POBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓ    PARADAPARADAPARADAPARADA    MATÍMATÍMATÍMATÍ    TARDATARDATARDATARDA    M/TM/TM/TM/T    MMMM    TTTT    
Granollers Parada autobusos Centre: antic jutjat 7:15 17.13    
La Roca Parada autobusos Anselm Clavé, 19  

(farmàcia Girón) 
7:23 -    

Parada davant Camp de futbol (tarda) - 17.20    
Sta. Agnès de Malanyanes Parada autobusos (Av. Gaudí) 7:27 -    

Parada autobusos carretera (davant Llenya)  17.00    
Cardedeu Parada autobusos Can Serra 7:35 16.45    

QUOTAQUOTAQUOTAQUOTA    POBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓ    MatíMatíMatíMatí    TardaTardaTardaTarda    
QUOTA 1 St. Esteve, Sta. Maria, St. Celoni, Vilalba, Granollers, 

La Roca, Sta. Agnès i Cardedeu 
35 € 65,05€ 

 
QUOTA 2 Llinars 14,00 € 50,38€ 


