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1. OBJECTIU			I			INTRODUCCIO� 	 		
  
  

Durant  el  curs  acadèmic  19/20  a  l’Escola  Dovella  es  va  realitzar  un  avanç  en  la  seguretat  en  el                    
transport  escolar  per  als  nostres  pe�ts  i  pe�tes.  Va  ser  la  primera  vegada  que  es  va  u�litzar                   
els  ELEVADORS  juntament  amb  la  retenció  amb  3  punts  d’ancoratge  en  el  cinturó  dels                
autocars.     

La  fita  es  va  realitzar  durant  les  sor�des  de  colònies  al  mes  de  març  de  2020,  que  es  va  iniciar                      
la  prova  pilot.  Degut  al  confinament  per  COVID-19  es  van  aturar  les  proves  per  a  la                  
implementació.   

Però  la  feina  més  feixuga  ja  estava  realitzada.  Durant  el  curs  es  van  realitzar  diferents                 
reunions  amb  l’equip  direc�u  de  l’escola,  i  l’empresa  que  ens  realitza  els  serveis  de                
transport  (en  aquest  cas  Izaro).  També  es  van  realitzar  consultes  a  guàrdia  Urbana,  per  veure                 
la  viabilitat  d’adquirir  com  a  escola  els  alçadors  i  poder  col·locar-los  amb  uns  autocars  que                 
s’estacionen   a   la   via   pública.   

Un  cop  realitzades  les  converses  i  corroborada  la  voluntat  de  tots  els  interessants  en  la                 
col·laboració,  es  va  preparar  una  xerrada  de  seguretat  en  transport  i  sistemes  de  retenció                
infan�l.  Es  va  fer  a  l’escola,  on  una  assessora  ens  va  introduir  en  el  tema  i  ens  va  portar  una                      
mostra  d’alçadors  per  a  que,  tant  famílies,  mestres  i  equip  direc�u  el  poguessin  manipular  i                 
veure   el   seu   funcionament   i   col·locació.   

La  resposta  va  ser  sa�sfactoria  en  tots  els  casos  i  es  va  procedir  a  l’adquisició,  per  part  de                    
l’AFA   Dovella,   d’alçadors   per   a   dos   grups   classe   i   un   carretó    per   al   seu   emmagatzematge   

Actualment,  la  implementació  s’està  duent  a  terme  a  les  primeres  sor�des  en  el  mes  de                 
novembre   del   curs   20/21.   
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2. INFORMACIO� 			SOBRE			LA			SEGURETAT			EN			LA			RETENCIO� 			
INFANTIL			EN			ELS			AUTOCARS	 		
  

A.			Problemàtica			tractada			a			inici			de			converses			amb			la			direcció			de			l’Escola			(a			
curs			escolar			18/19):	 		
Actualment  els  nens  i  nenes  que  realitzen  sor�des  amb  els  autocars  a  l’escola  no  u�litzen                 
sistemes   de   retenció   adients   per   a   la   seva   edat,   pes   i   alçada.   

Habitualment  l’empresa  contractada  pels  serveis  de  transports  (IZARO)  subministra  els            
autocars  que  millor  els  hi  escau  per  a  realitzar  els  serveis.  Com  a  sistema  de  retenció                  
habitual   ens   trobem   que   els   vehicles   porten   cinturons   de   dos   punts   d’ancoratge.   

A  l’escola  se’ls  hi  fa  saber  fa  uns  mesos  que  aquests  sistemes,  tot  i  ser  legals,  són  totalment                    
insuficients  per  garan�r  la  seguretat  dels  nostres  nens  i  nenes,  i  que  existeixen  nous                
sistemes   de   seguretat   per   tal   d’evitar   lesions   als   nostres   fills   i   filles.   

Aquests   sistemes   són:   

- Cinturons  de  tres  punts  (a  par�r  de  135  cm  d’alçada),  molt  millor  regulables  en                
alçada   (poden   arribar   a   regular   fins   a   100   cm   d’alçada)   

- Alçadors  per  evitar  danys  al  coll  en  el  cas  dels  més  pe�ts  quan  s’u�litza  els  cinturons                  
de   tres   punts   

Les  famílies  busquen  i  troben  que,  justament  l’empresa  contractada  actualment  (Izaro),  a  la               
seva   flota   disposa   d’autocars   amb   tres   punts   d’ancoratge   regulats   en   alçada.   

Les  famílies  informen  d’aquests  fets  a  l’escola,  i  l’escola  exposa  a  Izaro  les  pe�cions  de  les                  
famílies.   

Adjuntem  informació  sobre  la  incorrecta  u�lització  dels  sistemes  de  dos  punts.   (Veure              
Annex)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RECULL   PER   A   ESCOLES 3   
  



  
B.			Extractes			de			documents			informatius			de			grups			de			lluita			per			la			seguretat			en			el			
transport			escolar			facilitats			a			l’Escola			(a			curs			escolar			18/19):	 		

  
B.1.			OBJECTIU		 			

  
–   Tenim  el  dret  legal  de  que  els  nens  i  nenes  viatgin  amb  un  sistema  de  retenció  infan�l                    
adequat   al   seu   pes   i   talla. 1     

  

En  les  nostres  carreteres,  tot  i  no  ser  els  culpables,  tots  podem  tenir  un  accident.  Sols  el  fet                    
de  pensar  que  pot  tenir-lo  un  autobús  escolar  de  la  nostra  escola  ens  fan  plantejar  la                  
necessitat   de   comptar   amb   la   màxima   seguretat   possible   per   als   alumnes.     

  
Existeixen  sistemes  de  retenció  infan�l  que  augmenten  la  seguretat  dels  nostres  fills  en  cas                
de  diferents  �pologies  d'accidents.  Dintre  de  la  nostra  sensibilitat  per  la  seguretat  vial  i  per                 
la  possibilitat,  encara  que  pe�ta,  de  que  pateixin  un  accident  en  què  l'autobús  escolar                
es�gui   implicat,   cal   l'anàlisi   profund   de   solucions   en   seguretat   preven�va.     

  
Fragment   de   video    Debat   Seguretat   Vial   Infan�l   del   programa   Bebés   en   marcha   con   Diana.     
h�ps://www.facebook.com/bebesenmarcha/videos/vb.180096825949822/2040172612742   
615/?type=2&theater     

  
Persones   que   apareixen   en   el   video:     
Francisco  López  -Valdés.  Doctor  Enginyeria  ICAI  i  expert  en  biomecànica.  Sergi  Ferris.              
Enginyer   Especialitzat   en   Homologaciones.     
Ana   Urbieta-   Doctora   en   Ciències   Físiques.     
Jesús   Rodriguez-   Guardia   Civil   de   Trànsit   i   premi   “Ponle   Freno”.     
Cris�na   Barroso-   Consultora   en   SRI   i   exportadora   model   suec   de   seguretat   infan�l.     

  
L’objec�u      és   el   següent:     

  
•    Trobar   una   solució   de   seguretat   preven�va   vàlida   i   real.     
-  Menors  de  4  anys   :  Autobús  amb  isofix  o  cinturó  de  tres  punts  d'ancoratge  per  poder                   
instal·lar  un  SRI  (Sistema  de  Retenció  Infan�l)  a  contramarxa  a  poder  ser.   (  Mantenir  el  SRI  a                   
contramarxa   tot   el   temps   possible).     

  

–   Majors  de  4  anys :  Autobús  amb  cinturó  de  tres  punts  d’ancoratge  regulable  en  alçada  o                  
cinturó   de   tres   punts   amb   elevadors   amb   respatller.   
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B.			2.			EXTRACTES			DE			LA			NORMATIVA			I			DOCUMENTS			INFORMATIUS	 		
BOE-A-2015-8047:   

Bole�n  Oficial  del  Estado  del  dissabte  15  de  juliol  de  2015  en  el  qual  és  publica  el  Real                    
Decreto  667/2015  ,  de  17  de  Juliol,  pel  qual  es  modifica  el  reglament  general  de  circulació,                  
aprovat  pel  Real  decreto  1428/2003  ,  de  21  de  Novembre,  en  el  qual  refereix  a  cinturons  de                   
seguretat   i   sistemas   de   retenció   infan�l   homologats.     

  
En   els   passatges   subratllats   s'especifica:     

  
-Es   prioritza   el    SRI   homologats   i   adaptats   en   talla   i   pes   abans   que   els   cinturons .     

  
-Encara  que  no  hi  hagi  SRI  disponible,  els  cinturons  deuen  ser   adequats  a  la  talla  i                  
pes   dels   nens.     

  
-Nota:   No   es   parla   en    CAP    cas   d'anar   sense   cinturó,   com   a   decrets   anteriors.     

  
INSTRUCCIONS   DE   LA   DGT   SOBRE   L'ÚS   DE   CINTURONS   DE   SEGURETAT     

  
Document  en  el  que  la  Dirección  General  de  Tráfico  ofereix  indicacions  més  extenses  sobre                
la   norma   vigent.     

  
En   el   passatge   subratllat   s'especifica:     

  
-Es    prioritza   sempre   l'ús   de   SRI    en   tots   els   casos.     

  
-S'especifica  que  els   cinturons   podran  ser  emprats  per  els  menors  sempre  que              
aquest   siguin    adequats   a   la   talla   i   pes .     

  
INFORME   JURÍDIC     

  
L'informe  jurídic  té  com  a  objec�u  ordenar,  destacar  i  fins  i  tot  “traduir”  tota  la  norma�va                  
desde   el   2001   i   les   seves   con�nues   modificacions   i   aclaracions.     

  
En  nombroses  ocasions  les  modificacions  reglamentàries  només  citen  ar�cles  anteriors            
sense  aprofundir  en  ells,  per  la  qual  cosa  l'informe  jurídic  ha  aprofundit  en  el  seu  anàlisi  i                   
lligat   tots   els   ar�cles   permetent   arribar   a   conclusions   defini�ves   que   determinen:     

  
Els  vehicles  de  motor  des�nats  al  transport  de  persones  de  més  de  nou  places,  inclòs  el                  
conductor,  sobretot  en  aquells  des�nats  al  transport  escolar  i  de  menors,  és  obligatòria  la                
instal·lació   i   ús   d'un   sistema   de   retenció   homologat.     

  
LESIONS   AMB   CINTURONS   DE   2   PUNTS     

  
El  cinturó  de  2  punts  és  el  que  es  col·loca  sobre  els  malucs  del  passatger.  Es  segueixen                   
u�litzant  en   avions  i  autobusos .  Se  li  ha  cri�cat  per  causar  la  separació  de  l'espina  lumbar,                  

RECULL   PER   A   ESCOLES 5   
  



  
causant   paràlisi   (  coneguda  com   “Síndrome  del  cinturó  de  dos  punts  o  seat  belt  Syndrome”)                 
2,3 .     
En   els   passatges   subratllats   s'especifica:     

  
-Els  cinturons  de  seguretat  de  dos  punts  estan   totalment  prohibits  en  els              
automòbils  par�culars   degut  a  l'escassa  seguretat  que  oferien  i  sobretot  les   greus              
lesions    que   provoca.     

  
-En  el  cas  de   menors ,   la  seguretat  que  ofereix  és  nul·la ,  al   no  tensar-se   en  cas  de                   
bolcada,  a  l' efecte  submarí   en  cas  d’impacte  frontal  o  fronto/lateral,  i  per  no  evitar                
MAI   l'impacte   contra   la   butaca   del   davant.     

  
  

C.			DOCUMENT			EXTRACTE			-			RESUM			‘GRUP			DE			LLUITANT			PER			LA			
SEGURETAT			EN			EL			TRANSPORT			ESCOLAR’			(a			curs			escolar			18/19)	 		

  

Molts  pares  i  escoles  estan  convençuts  que  el  problema  és  no  portar  cinturó  (o  no  portar-lo                  
cordat  perquè  ningú  el  vigili  ni  ho  compleixi)  i  que  amb  el  cinturó  de  dos  punts  que  porten                    
majoritàriament   els   autobusos   escolars   els   nens   ja   van   segurs.   

Potser   "una   miqueta   menys   segurs"   que   al   cotxe,   però   segurs.   I   això   NO   és   així.     

Per   què   són   perillosos?   

En  menors  de  cinc  anys,  un  cinturó  de  dos  punts  queda  totalment  solt  i,  en  cas  d'impacte,  no                    
arriba  ni  tan  sols  a  tensar  per  fer  la  seva  escassa  funció  protectora.  En  altres  paraules:  En                   
menors   de   cinc   anys   és   com   si   no   portessin   res.   

Encara  que  quedi  ben  ajustat  a  nivell  dels  malucs  (  i  no  a  la  meitat  de  la  cuixa  o  gairebé  a                       
l'alçada  dels  genolls).  Un  cinturó  de  dos  punts  MAI  evita  l'impacte  del  cap  del  menos  contra                  
el  seient  anterior,  ya  que  no  subjecta  el  tors  de  cap  forma.  I,  a  l'alçada  d'un  menor,  en  els                     
seients  solen  haver  sor�nts  con  tauletes,  ganxos,  posagots  o  cendrers  (  en  flotes  an�gues),                
que   poden   provocar   seriosos   trauma�smes   cranials   i   laceracions   en   rostre   i   cap.   
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Només  cal  veure  un  crash  test  per  comprovar  el  que  succeeix  en  un  impacte  a  50  km/h  a  un                     
menor   en   autobús   amb   cinturó   de   dos   punts.   (    h�ps://youtu.be/InrODaM1BbE    )   

  

A  més,  el  cinturó  de  dos  punts  provoca  un  patró  de  lesions  conegut  com  "Seat  Belt                  
Syndrome"  (  "Síndrome  del  cinturó  de  dos  punts"),  frase  encunyada  per  la  comunitat               
mèdica  davant  el  conjunt  repe�t  de  lesions  intraabdominals  severes,  fractura  de  la  columna               
lumbar  i  trauma  facial  important  que  presentaven  aquells  ocupants  d'un  vehicle  que              
portaven   cinturó   de   dos   punts   en   el   moment   de   l'accident.   

Aquest  patró  de  lesions  es  produeix  fonamentalment  per  una  subjecció  inadequada  que              
permet  l'anomenat  Moviment  submarí,  en  el  qual  el  passatger,  en  el  moment  de  l'impacte,                
llisca  a  través  del  cinturó  de  seguretat  cap  avall.  Això  origina  que  el  cinturó  quedi                 
descol·locat,  deixant  exposades  les  extremitats  inferiors  i  generant  un  únic  punt  de              
subjecció   sobre   la   pelvis,   que   es   converteix   en   una   fron�ssa.   

  

Seqüència   d'efecte   submarí   amb   cinturó   de   2   punts   

Queda  destacar  que  viatjar  subjecte  únicament  per  una  banda  ventral  pot  causar  dany               
abdominal   per   un   mecanisme   denominat   com   "efecte   ganivet".   
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Lesions   produïdes   per   cinturó   de   dos   punts   

El  95%  dels  autobusos  escolars  porten  aquest  �pus  de  cinturó  per  qües�ons  logís�ques.  Al                
no  portar  banda  diagonal  no  s'ha  de  tenir  en  compte  l'alçada,  talla  o  edat  dels  nens,  a  tots                    
se'ls  pot  cordar  la  mateixa  manera  i  això  estalvia  mol�ssimes  complicacions  econòmiques.              
Butaca  amb  cinturó  de  dos  punts,  200  euros  ;  amb  cinturó  de  tres  punts,  350  euros;  tres                   
punts  regulable  en  alçada,  450  euros;  conver�ble  a  més  en  llitera  en  cas  d'accident,  600                 
euros   (preus   de   mercat   curs   escolar   18/19).   
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3. IMPLEMENTACIO� 			DELS			SISTEMES			DE			RETENCIO� 			INFANTIL			EN			
AUTOCARS			A			L’ESCOLA			DOVELLA			(CURS			19/20)	 		

  

Es  determina  amb  tota  la  informació  recopilada  que  és  important  l'ús  d'un  alçador/elevador               
en  aquells  casos  en  què  l'infant  assegut  no  arriba  amb  els  peus  a  terra,  perquè  la  guia                   
natural  de  la  part  baixa  del  cinturó  haurien  de  ser  ossos  dels  malucs,  i  és  un  risc  molt  alt  que                      
aquest   passi   per   sobre   de   l’abdomen   en   tota   la   seva   extensió.     

També,   cal   que   el   nen@   arribi   a   una   alçada   aproximada   de   1.35m   

Es  fa  un  estudi  específic  d’alçades  a  l’Escola  Dovella  de  tot  el  seu  alumnat.  Els  grups  inclosos                   
en  aquest  "grup  d'alçada"  son  els  grups  d’infan�l,  cicle  inicial  i  mitjà:  P3,  P4,  P5,  1er,  2on  i                    
3er   (i   alguns   casos   de   5é   i   6é)   

En  aquest  cas  la  empresa  d’autocars  incorpora  unes  condicions:  Permís  de  la  Guàrdia  Urbana                
per  estacionar  l'estona  de  pujar  els  infants  i  lligar-los  els  cinturons  de  seguretat  amb                
l'alçador   col·locat   i   que   aquests   es�guin   homologats.     

Desde  Guàrdia  Urbana  se’ns  dóna  el  vist-i-plau.  I  contactem  amb  una  empresa  distribuidora               
d’elevadors   homologats   (Baby   Store   /   Anna   Canals).   

		
PREPARACIONS			PER			A			L’ADQUISICIO� 	 		
Equip   escola:     

-  D'una  banda  parlar  amb  empresa  d’autocars  per  si  veuen  que  hi  ha  algun  concepte  extra                  
suscep�ble   de   ser   facturat   si   es   fes   ús   dels   elevadors.     

-  D'altra  banda,  s'opta  per  parlar  amb  la  Guàrdia  Urbana  (una  por  d'Izaro)  per  exposar  el                  
tema   clarament,   i   demanar   uns   minuts   d’autorització   per   un   mo�u   de   seguretat   vial.   

  Famílies   del   grup   motor:   

-  Organitzar  amb  la  comissió  de  xerrades  una  visita  informa�va  de  l'experta  de  retenció                
infan�l  (Anna  Canals  –  Baby  Store)  i  fer-ne  la  difusió  necessària  per  tal  que  arribi  al  màxim                   
de   famílies   i   equip   docent.   

-  Preparar,  amb  l'ajut  de  l'Anna  Casals,  un  pressupost  per  a  50  elevadors  aprox.  I  un  carretó                   
per   al   seu   transport   fins   a   l’autocar   i   el   seu   posterior   emmagatzematge   a   l’escola.   

-Preparar  per  quan  es  faci  ús  d'aquest  element,  es  crearà  una  comissió  de  pares  per  fer  un                   
cop   de   mà   i   tenir   una   visió   real   de   la   col·locació   del   sistema   amb   50   alumnes.   (Famílies)     
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Nous   acords   

-  Adquirir  (per  part  de  l’AFA)  elevadors  per  dos  grups  (ocupació  màxima  d’un  autocar  gran),  i                  
que   es�guin   a   disposició   dels   grups,   a   la   mateixa   escola.   

-Adquirir   un   carret   on   emmagatzemar   i   desplaçar   els   alçadors   més   còmodament   i   ràpida.     

-  Desenvolupar  la  prova  pilot  durant  les  sor�des  de  colònies  (març  /  abril  ‘20),  tant  de                  
primària   com   d'infan�l   i   cicle   mitjà.     

-  Coordinar  aquesta  prova  pilot  un  cop  es  �ngui  resposta  d'Izaro,  de  la  GU  i  pressupost                  
aprovat   per   l'AFA.     

  A   tenir   en   compte,   a   futur   

-   Adquirir   més   alçadors,   per   si   coincideixen   grups,   o   com   a   mínim   per   a   tres   grups.   

-   Establir   una   separació   a   cicles   superior   per   alçària   i   no   pas   per   grup   classe,   donat   que   és   
l'edat   llindar   de   possibles   candidats   a   ús   d'alçador.     

		
XERRADA			ANNA			CANALS			(BABY			STORE)	 		
Fites   de   la   xerrada:   

-  Introducció  dels  sistemes  de  retenció  infan�ls  existents  per  vehicle  propi  par�cular.              
Diferències   dels   sistemes   a   contramarxa   i   a   favor   de   la   marxa.   

-  Explicació  de  la  perillositat  que  no  por�n  cinturó  o  cinturó  de  2  punts  en  els  casos  de                    
transport   en   autocar.   

-  Explicació  de  com  és  l’elevador  i  com  és  col·loca:  els  bracets  de  l’elevador  simulen  les                  
crestes   ilíaques   dels   nen@s   
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- Grups   que   cal   que   s’implemen�   elevador:   

P3,   P4,   P5,   1r,   2n,   3r.   A   par�r   de   4rt   implementar   segons   alçada   (mínim   135   cm)   

-  Els  responsables  que  els  nostres  fills  i  filles  vagin  segures  som  les  famílies,  és  a  dir,   la                    
RESPONSABILITAT ,   fins  i  tot,  si  es  treuen  el  cinturó  en  un  trajecte  d’autocar  és  dels   famílies.                  
Per   tant   cal   lluitar   per   a   que   vagin   el   màxim   segurs.   

		
ACCIONS			DUTES			A			TERME	 		
Cal  especificar  que  a  l’Escola  Dovella  totes  les  famílies  formen  part  de  l’AFA.  Gràcies  a  això                  
l’AFA  té  capacitat  per  a  poder  crear  una  dotació  econòmica  per  a  poder  realitzar  la  despesa                  
d’aquests   elevadors.   

Un  cop  exposat  tot  i  aprovat  en  assemblea  del  AFA,  tots  els  actors  ens  posem  a  treballar  i                    
s’aconsegueix:   

- Es  parla  amb  guàrdia  urbana:  no  hi  ha  problema  per  col.locar  els  alçadors  sempre  i                 
quan   no   s'allargui   el   temps   d'espera   en   excés.     

- L’empresa  d’autocars  comenta  que  certs  viatges  �ndran  us  suplement  de  preu  del              
servei;  degut  a  que  hauran  de  passar  per  l'escola  per  deixar  els  alçadors  i  venir-los  a                  
buscar   per   recollir   els   infants   en   algunes   ocasions.   

- S’adquireixen  52  elevadors  i  es  dissenya  un  carretó  amb  rodes  adaptat  a  les               
necessitats   de   la   nostra   escola   per   al   seu   emmagatzematge.   

o Elevador   Pony   Cam   grup   2-3   amb   guia   (preu   aproximat   18-25€   iva   inclòs)   

o Carretó   a   mida   aprox   uns   195-250€+iva   (depenent   de   la   mida   final)   
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- Guia   de   col·locació   plas�ficada,   lligada   al   carretó   i   full   de   control   d'entrades   i   

sor�des   d’elevadors   al   suro   de   recepció   

- Enquesta   de   disponibilitat   per   a   totes   les   sor�des   programades.   

- Creació   d'una   imatge   gràfica   unificada   

- Creat   compte   d'Instagram   (@Seguretat_transport_escolar)   

- Plantejament   del   projecte   elevadors   en   xarxa   a   FaPaC   

- Enviada   nota   de   premsa   a   mitjans   

- Visita   BTVé   en   la   primera   sor�da   amb   els   elevadors     
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4. RECOMANACIONS			D’U� S			/			MANIPULACIO� 	 		
Tenint  en  compte  que  cada  escola  haurà  d’adaptar-se  a  les  seves  circumstàncies,  us               
exposem   com   a   mode   d’exemple   la   nostra   experiència   par�nt   de   les   següents   premises:   

1) Per  mo�us  d’espai  d’emmagatzematge  i  funcionalitat  vam  decidir  guardar  els            
elevadors  dins  del  propi  carretó  de  transport  (dissenyat  específicament  per            
adaptar-se  als  espais  de  circulació  que  disposem  a  l’escola).  Per  tant  els  elevadors               
SEMPRE   estan   en   un   mateix   lloc   entre   sor�da   i   sor�da   de   l’escola.   

2) La  nostra  escola  té  accés  directe  a  la  vía  pública  i  permet  que  els  autocars  arribin  a  la                    
mateixa  porta  de  l’escola.  El  recorregut  entre  escola-autocar  és  ràpid,  a  peu  pla  i  es                 
fa   a   través   de   la   vorera,   sense   cap   desnivell   d’altures   a   salvar.   

3) Per  tractar-se  d’una  escola  d’una  sola  línea,  les  sor�des  es  realitzen  en  grups               
reduïts,  màxim  2  autocars  (época  colònies)  i  ara  per  ara  fem  ús  d’un  carretó  que  pot                  
emmagatzemar  fins  a  52  unitats.  En  cas  d’escoles  amb  més  línies,  s’haurien              
d’augmentar  el  nombre  de  carretons  i  elevadors  en  la  mateixa  proporció  i  per  tant                
es  necessiten  més  recursos  humans  (voluntaris)  per  ges�onar  la  col.locació  dels             
elevadors   a   dins   dels   autocars.   

Par�nt   d’aquestes   dades   les   nostres   recomanacions   d’ús   serien   les   següents:   

● Per  manipular  el  carretó  (moure’l  a  dins  de  l’escola  i  treure’l  al  carrer)  es  necessiten                 
únicament  2  persones,  una  empeny  per  darrera  el  carretó  i  una  altra  persona  va                
guiant   per   davant.   

● Per  COL.LOCAR/RECOLLIR  els  elevadors  a  dins  de  l’autocar,  seria  recomanable  una             
cadena   humana   de   4/5   persones:   

1   persona   treient   els   elevadors   del   carretó   i   vigilant   el   carro   

1   persona   a   la   porta   de   l’autocar   

1   persona   a   l’alçada   del   seient   del   conductor   

1   ó   2   persones   a   dins   de   l’autocar   distribuint   els   elevadors   als   seients   

Temps   es�mat   implementació:   10/15   minuts   

Igualment  amb  2  persones  es  podria  ges�onar  tot  el  procés  tot  i  que  llavors  els                 
temps   de   col.locació   serien   superiors.   

A   tenir   en   compte:   

● Preparar  una  guía  d’ús  i  de  col.locació  (a  poder  ser  amb  imatges)  de  com  cordar                 
correctament   els   elevadors   i   fer   una   formació   prèvia   a   l’equip   docent.   
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● Fer  un  recull  dels  número  d’elevadors  u�litzats  en  cada  sor�da,  per  poder  fer  la                

revisió  final  abans  de  que  marxi  l’autocar.  Recomanem  portar  algún  elevador  més  de               
reserva.   

● Recomanable  mirar  sota  seients  i  als  prestatges  de  la  part  alta  de  l’autocar  abans  de                 
que   marxi   de   l’escola   per   si   queda   algun   elevador.   

● Portar  bosses  �pus  d’escombraries  grans,  per  guardar  els  elevadors  que  hagin  pogut              
embrutar-se   per   mo�us   varis:   mareig,   pipis,   aigua,   etc.   

● Adquirir  elements  de  neteja  i  desinfecció  per  tractar  els  elevadors  tan  bon  punt               
arribin  a  l’escola  per  netejar  les  taques,  normalment  en  sec  es  poden  tractar  sense                
problemes.   

● En  cas  que  l’escola  disposi  de  personal  suficient,  ges�onar-ho  amb  l’escola  per  la               
manipulació  del  carro/elevadors;  de  no  ser  així  demanar  el  compromís  explícit  de              
les  famílies  per  tenir  un  número  mínim  de  persones  disposades  a  realitzar  aquestes               
tasques,   ja   que   a   vegades   els   conductors   poden   ajudar   (o   no)   en   aquestes   tasques.   

● Desenvolupar  un  protocol  de  neteja/desinfecció  específic  per  casos  Covid-19  o            
similars.   
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5. ASSOLIMENT			DELS			SISTEMES			DE			RETENCIO� 			INFANTIL			EN			
AUTOCARS			A			L’ESCOLA			DOVELLA			(CURS			20/21)			/			ACCIONS			
FUTURES	 		

  

Durant  el  curs  escolar  es  vol  formar  als  propis  nens  i  nenes  que  siguin  conscients  de  la                   
necessitat  de  dur  els  elevadors.  Es  proposa  fer  xerrades/col.loquis  entre  el  grup  de  treball,                
professorat   i   els   alumnes,   per   recollir   totes   les   opinions.     

Enquesta  de  sa�sfacció  i/o  millores  que  es  podrien  portar  a  terme.  Exposició  de  resultats  al                 
blog   de   l’Escola   i   de   l’AFA.   

Realització  d’un  protocol  de  manteniment  i  neteja,  ac�vat  especialment  pèl  tema  Covid-19              
un   protocol   en   paral.lel   de   desinfecció/quarentena.   

Informar  a  totes  les  famílies  de  les  novetats  de  la  comissió.  Organitzar  les  sor�des  per  a  que                   
els  propis  nen@s  pugin  a  l’autocar  el  seu  elevador.  En  els  casos  dels  més  pe�ts,  organitzar                  
voluntaris  de  famílies  que  donin  un  cop  de  mà,  mitjançant  circulars  i  Fomularis  (Google                
Forms)   

Realitzar  xarxa  amb  altres  escoles  per  assessorar  i  informar  sobre  la  problemà�ca.  Donar  un                
cop   de   mà   amb   la   informació   ob�nguda   durant   aquest   temps   de   recerca   i   implementació.   

Lluitar  per  canviar  i  informar  sobre  la  llei  en  que  es  regeix  el  transport  escolar.  Per  a  que  hi                     
hagi  una  actualització  d’aquesta  i  s’incorpori  com  obligatorietat  a  les  empreses  d’autocars              
de  facilitar  els  sistemes  de  retenció  infan�l  i  que  les  flotes  es�guin  actualitzades  amb  els                 
sistemes   de   subjecció   de   cinturó   de   3   punts   d’ancoratge.   

Voluntat  de  realitzar  préstecs  entre  escoles  en  cas  de  coincidència  de  més  de  dos  grups                 
classe   a   una   sor�da   (ajornat   per   pandèmia   COVID-19).   

  

6. ADJUNT:			DOCUMENTACIO� 			I			INFORMACIO� 			EXTRA	 		

- Norma�va   adjunta   

- ACM   –   Seguridad   escolar   

RECULL   PER   A   ESCOLES 17   
  


