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Com es va delimitar i on és?

Mitjançant un qüestionari que van respondre l’alumnat i les famílies 
es van establir 5 branques principals de desplaçaments.

Amb aquesta informació, l’Escola i l’Ajuntament van establir unes ac-
tuacions prioritàries per resoldre punts de perill al llarg dels recorre-
guts. La majoria d’aquestes propostes ja s’han executat.

Qui més volem que hi participi?

Considerem de vital importància el recolzament del barri i de tots els 
seus agents per fer possible el projecte. Per tant, demanem el suport 
de les AAVV i dels comerciants, que esdevindrien “botigues amigues” 
i lluirien un adhesiu a l’aparador.

Aquesta participació farà possible un entorn més amable i ens per-
metrà pressionar l’Ajuntament per tal que acabi senyalitzant el Camí 
Escolar, se l’acabi també fent seu i esdevingui un projecte més ambi-
ciós a nivell de ciutat.
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Què és el Camí Escolar?

El Camí Escolar consisteix en l’elecció d’uns itineraris que permetin 
el desplaçament segur dels infants fins a l’escola i que s’han deter-
minat entre els recorreguts que la majoria de l’alumnat i les seves 
famílies utilitzen amb més freqüència.

Per què el Camí Escolar?

· Per fomentar l’autonomia dels infants en la seva mobilitat quotidiana.

· Perquè al seu voltant es generen noves formes de relació entre les 
famílies, l’escola i la comunitat.

· Perquè una ciutat agradable per a la mainada també és una ciutat 
segura i agradable per a tothom.

Present i futur

Des del començament del curs 2007-2008, es treballa el vessant pe-
dagògic del Camí Escolar a l’Artur Martorell, tant amb l’AMPA com 
amb la resta de famílies.

El curs 2010-2011 vam fer molta feina. La podeu consultar tota al 
web de l’Escola. Us recomanen que visiteu El Racó Verd i us llegiu 
amb calma el llibre que vam escriure sobre el projecte.


