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Assumpte:  Nota informativa per a les famílies.

Benvolgudes famílies,

Des de la direcció de l’IES Laurona volem informar-vos que durant el curs escolar 2022-
2023, s’ha produït un canvi en l’horari de 3r de l’ESO, degut a l’aplicació de la nova llei
d’Educació (LOMLOE). 
L'alumnat de 3rESO tindrà una hora més de permanència en el  centre,  tant  si  cursa
Religió com Atenció Educativa. Per tant, l’alumnat de 3r d’ESO acabarà 4 dies a les
15:10. 
Açò significa que l’horari dels autobusos, per a tot l'alumnat del centre, aquest curs serà
fins a les 15:10, de dilluns a dijous, i el divendres fins a les 14:15.

Des d’inspecció ens han autoritzat a posar la meitat dels autobusos a les 14:15, per a que
la major part de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO puga anar-se’n a casa a les 14:15, però no
serà possible en totes les rutes:

• La ruta  4611212  de Marines: l'alumnat de 1r i 2nESO de les parades d'Olocau i
de Pla de Marco s'haurà d'esperar a les 15:10. 

• La ruta 4611213 de Domenyo: l'alumnat de 1r i 2nESO de les parades Mallaes,
Butano i Bonaire s'haurà d'esperar a les 15:10.

• La ruta 4611214 de Pugilis:   l'alumnat de 1r i 2nESO de les parades Alt de la
Botigueta i El Paso, s'haurà d'esperar a les 15:10.

• La ruta 4611215 de Vall de Llíria:  tot l'alumnat de 1r i 2nESO podrà anar-se'n a
les 14:15.

Les famílies de l'alumnat de 1r i 2n ESO que no cap a les 14:15 i no vullguen que els seus
fills/es s'esperen un hora a l'autobús de les 15:10, poden vindre i recollir-los personalment
a les 14:00. En aquest cas caldrà que signen l'autorització d'eixida que està penjada a la
web del centre i l'entreguen en direcció.

Demanem que si algun alumne/a ha fet la sol·licitud del transport i  no va a fer ús del
mateix, que ho comunique en secretaria.
Aquesta organització per a poder  tornar l’alumnat de 1r i 2n a les 14:15 es farà sempre
que l’alumnat càpiga en els autobusos que tenim autoritzats de Conselleria. Per motius
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d'organització i de temps, algunes parades no és possible fer-les en l'horari de les 14:15 i
l'alumnat afectat s'ha d'esperar a les 15:10 perquè recordem que l’horari del transport és
de 8:00 a 15:10.

L’alumnat transportat de 3r ESO i 4t ESO que  no tinga classe  dilluns o dimecres de
14:15 a 15:10 (3rESOA i  3ESOB,tenen classe dilluns.  3rESOC  i  3PDC tenen classe
dimecres) i les seues famílies no vullguen que s'esperen a l'autobús de les 15:10, poden
vindre i recollir-los personalment. En aquest cas caldrà que signen l'autorització d'eixida
que està penjada a la web del centre i l'entreguen en direcció.
 
L’alumnat de Batxillerat o FP no podrà fer ús del transport, a no ser que, quan estiga el
transport regularitzat  per a l’alumnat de l’ESO (meitat o finals d’octubre), hi hagen places
lliures i se li informe de manera individual que és autoritzat.

En Llíria a 12 de setembre de 2022

Mª DOLORES MORATÓ MARTÍNEZ

DIRECTORA DEL CENTRE
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