
Resum de la reunió de 23 de febrer de 2017 de la comissió del 
Camí escolar amb l’escola 
 
1.Valoració de la proposta de WhatsApp per l’arribada dels nens que van sols a l’escola: 
 
És responsabilitat de les famílies deixar anar sols els nens a l’escola, però l’escola entén que 
quan els pares comencem a deixar que els nens es desplacin sols, encara que sigui un trajecte 
conegut, ens sentim més segurs si tenim la certesa que efectivament han arribat bé a l’escola. 
 
Per això, i atès que els nens de la classe de 4t han pensat un sistema per avisar els pares, 
decidim: 
 
1. La comissió del Camí escolar farà una llista del nom, cognom i curs dels nens que van sols a 
l’escola, els pares dels quals volen tenir la certesa que els nens han arribat bé a l’escola, i la 
donaran a l’escola, perquè els companys de 4t “passaran llista” i avisaran a qui decideixi 
l’escola perquè aquesta persona avisi els pares. 
 
2. Una persona de l’escola trucarà o enviarà un WhatsApp aproximadament cap a les 9.20 h a 
una persona de la comissió del Camí escolar dient que tots han arribat bé (o dient qui ha faltat) 
i aquesta enviarà un missatge de WhatsApp al grup que crearem amb tots els pares que volen 
tenir la certesa que els nens arriben a l’escola. 
 
3. És imprescindible que, pel bon funcionament d’aquesta eina, els pares dels nens que van 
sols a l’escola especialment, però també de la resta de nens, avisem l’escola quan el nen no hi 
va perquè està malalt o per qualsevol altre motiu. 
 
 
2. Valoració final del qüestionari per poder enviar-lo a les famílies 
 
Aprovem el qüestionari i afegim l’eina del grup de WhatsApp a la introducció de la pregunta 5, 
que queda redactat de la següent manera: 
 
Des de la comissió del camí escolar tenim pensat organitzar una xerrada per informar sobre 
els nens que van sols a l'escola i poder intercanviar imputs, neguits o altres informacions que 
ens puguin ser d'ajuda per acompanyar millor als nostres fills en aquest procés. 
 
Sabem que una de les principals inquietuds és que els pares tinguem la certesa que els nens 
han arribat bé a l’escola, per això, i a rel d’una proposta dels alumnes de 4t, hem acordat amb 
l’escola que la comissió del Camí escolar farà dues llistes: una, dels nens que van sols a 
l’escola (i els pares volen tenir la certesa que han arribat bé), que la donarem a l’escola, i una 
altra llista amb els noms i mòbils dels pares que volen ser avisats que els fills han arribat bé a 
l’escola i crearà un grup de WhatsApp. La classe de 4t passarà llista d’aquests nens i donarà 
el resultat a l’escola, que trucarà o enviarà un WhatsApp a una persona de la comissió del 
Camí escolar, i aquesta ho enviarà al grup de WhatsApp. 
 
6. Us interessa participar en aquesta xerrada? Quina franja horària us aniria bé? A partir de 
les 17 h, de les 19 h o de les 21 h? 
 

3. Concretar disponibilitat perquè vingui la persona designada pel Districte per ensenyar 
els jocs del districte del Camí Escolar 
 
L’escola es posarà en contacte directament amb ella i ens informarà de quan han quedat, per si 
algú de la comissió també s’hi pot apropar. 
 
4. Sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega a l'escola i al Petit Príncep 
 
Pel que fa a la zona de càrrega i descàrrega de davant de l’escola, i atès que hi ha sis 
proveïdors (material escolar, forn, verdura, peix, carn i congelats) que vénen entre les 8.30 i les 
11 del matí, pensem que demanarem una zona de càrrega i descàrrega de 8.30 a 11 h de 
dilluns a divendres, amb una llargada de dos cotxes. 



 
Pel que fa a l’encotxament de davant del Petit Príncep, els horaris són molt diversos ja que 
depenen de les sortides i colònies, i pels horaris de piscina, seria: dimarts, d’11.30 a 13.30 h i 
dimecres, de 9.30 a 12.30 h. 
 
5. Accions amb l'Ajuntament perquè ens cedeixin el descampat 
 
L’escola informa que, arrel de la queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona, va venir una 
persona del Consorci a mirar l’estat del descampat. Però que, amb l’experiència de tots els 
anys que portem demanant la intervenció de l’Administració, veuen que tampoc servirà de res, 
ja que el gerent del districte ja va informar-nos, quan va venir a l’escola, que en aquest mandat 
no es plantegen cap acció al descampat. 
 
Per això, han pensat que podrien fer servir el descampat en horaris de classe i per jugar o 
observar els insectes, etc, i, d’aquesta manera, potenciar una ciutat millor, on es pot gaudir dels 
pocs espais salvatges que queden, i ajudar a fer entre tots un plantejament diferent de la ciutat. 
I al maig fer la inauguració del descampat obert a l’escola. 
 
Abans, però, caldrà: 
 
1. Fer un Descampat posa’t guapo, on la comissió del Camí escolar convocarà un dia a totes 
les famílies de l’escola per netejar-lo (només netejaran els adults ja que els nens es podries fer 
mal, tot i que els nens es podran estar al pati de l’escola al càrrec d’algunes famílies fent jocs). 
 
2. Que l’escola parli amb l’advocat dels propietaris del descampat i li expliqui què volen fer. Si 
pot ser, també hi pot anar un representant de la comissió del Camí escolar. 
 
3. Que els nens facin una carta explicant per què aniran al descampat 
 
4. Que la comissió del Camí escolar i l’escola expliquem per què volem que els nens vagin al 
descampat. 

 

 


