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PRESENTACIÓ  “EL CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ARTUR 
MARTORELL”     

                                                                13 d’octubre de 2016 

MOTIVACIÓ INICIAL 

Estrenàvem edifici i el canvi d’ubicació de l’escola va comportar una gran 
alegria però també... la  detecció de problemes de mobilitat i en els 
accessos. Estem al curs 2007 – 2008  

(actualment estem a un extrem del parc de Can Solei i en aquell moment 
els dos parcs Can Solei i Ca l’Arnús no estaven connectats/ un dels accessos 
és podia fer pujant  unes llargues i empinades escales… 

Famílies i mestres estaven d’acord en que calia fer alguna cosa…   

En aquells moments s’estaven portant a terme iniciatives a Barcelona i fora 
de Catalunya sobre els camins escolars, experiències de les que es podia 
aprendre per a elaborar la nostra proposta de Camí Escolar 

Es va formar un Grup de Treball format per famílies i mestres amb la 
intenció de plantejar preguntes i consensuar un Pla de Treball. Aquest grup 
porta les propostes, el pla de treball, a la Junta de l’AMPA, a la direcció del 
centre i finalment al Consell Escolar. 

Quins objectius havia de tenir el nostre camí escolar? 

Quins agents havien de participar? Quina podia ser l’organització més 
eficient per assolir els objectius ? 

Quines accions es podien portar a terme???  

AGENTS 

El primer consens al que va arribar el Grup de Treball va ser que per a 
crear-lo era necessària la participació de tothom: dels infants, dels mestres 
i les mestres, de les famílies, de l’administració, - serveis tècnics del 
Districte, Medi Ambient, Guàrdia Urbana, serveis centrals de Via Pública -,   
de les associacions de veïns  i dels establiments del barri. 

OBJECTIUS 

Els camí escolar de l’escola Artur Martorell és va conformar com una 
proposta educativa  en l`àmbit de la mobilitat amb aquests objectius: 

• Sensibilitzat i implicar als diferents agents en el projecte. 
• Fomentar rutes segures  i agradables per als nens i nenes per tal que 

puguin anar i tornar caminant de casa a l’escola  
• Afavorir l’autonomia  dels infants 
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• Impulsar la recuperació de l’espai públic com a espai de relació i de 
convivència. 

 

ACCIONS 

1 LA DIAGNOSI 

La primera:  

Fer la diagnosis amb un instrument relativament fàcil d’elaborar pel grup 
de treball ja constituït com a Comissió de Camins Escolars: una enquesta 
a famílies.   

Prèviament s’aprova en Consell Escolar el contingut  i s’explica a les 
famílies els objectius i la importància de respondre a l’enquesta (circular 
col·lectiva). 

Nombre de fills, quants venen acompanyants a quina edat van començar 
a venir sols, com venen a l’escola ( a peu, cotxe, transport públic), a partir 
de quina edat poden anar sols, quantes vegades fan el camí, si és segur o 
no, quins punts no són segurs… 

El grup de treball fa el buidatge – el grups d’alumnes  5è i 6è fan també 
un recull estadístic. 

Que permet concloure: 

• Quins són els recorreguts més utilitzats, 
• Percentatge de nens venen acompanyats a l’escola (la majoria), 
• Edat en que comencen a sortir sols  (cap als 8/9 anys ) 
• Percentatge dels que venen a peu (82%) 
• I tots els punts crítics dels recorreguts: 

Semàfors inexistents o de poca durada / velocitat excessiva/ espais de 
vianants amb cotxes aparcats / voreres estretes/ manca d’il·luminació/ 
manca de rampes/ manca d’aparcament per a bicicletes o skates. 

Marcar en un mapa els recorreguts i els elements crítics  

S’elaboren propostes en les  diferents reunions de la Comissió i  també 
amb Medi Ambent i Mobilitat. La celebrada el 9 d’octubre de  2008 té com 
resultat que Medi Ambient estudií les propostes, faci arribar les diferents 
propostes a Via Pública i es doni solució al que a nivell pressupostari es 
podia fer, per ex. Canvis en els semàfors, instal·lació d’aparcament per a 
bicis fora de l’escola 

El departament de Mobilitat fa propostes de quins recorreguts reuneixen 
les millors condicions per a ser canalitzat com a camí escolar 

Estem ja al novembre de 2008 
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2 SENSIBILITZACIÓ 

Al llarg del curs 2008/2009 s’inicia un treball de sensibilització, 
visibilització  i presentació del projecte a famílies i de demandes cap a les 
institucions de les millores necessàries es plantejen diferents propostes 
que es van gestant al llarg del curs com l’elaboració de: 

• Fulletó informatiu per a la comunitat educativa 

• Carta informativa al diari el Punt o a la TV de Badalona 

• Enquesta als infants  

L’enquesta “Quin entorn volem per a la nostra escola? “ es passa al 
febrer de 2009 

Es pregunta sobre com van a l’escola/ quan va començar a venir sol/ a 
quan pensa l’infant que han de venir el nens i nenes sols a l’escola 

Marquen en un mapa el camí que fa a peu cap a l’escola i el que fa si va a 
un altre lloc de manera habitual/ si el camí és segur o no/ assenyala els 
punts conflictius, perillosos . 

1. manca de senyalització adequada 
2. falta un semàfor 
3. poca durada del semàfor 
4. velocitat excessiva dels cotxes 
5. massa solitari 
6. poc il·luminat 
7. cotxes a les voreres 
8. altres (indica quines) 

 
Propostes de millora/ vegetació que troba a faltar/ nombre de papereres/ 
carrers prou nets 
Amb les respostes s’elabora un mapa amb els recorreguts i les zones 
critiques 
 
3 Projecte “VAIG A L’ESCOLA” CURS 2010/2011 
 
El Comitè Ambiental concreta les tasques a realitzar  per aconseguir: 

o Elaborar el Logo del camí escolar. (Bases març de 2011) 
o Donar a conèixer els itineraris a la comunitat educativa. 
o Reconèixer als companys i companyes de l’escola que fan el 

mateix itinerari.  
o Fomentar l’autonomia de treball de l’alumnat. 

Així que mans a l’obra!! 
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• Una comissió de pares i mares va elaborar les bases per escollir el 
Logo del camí escolar. Les propostes les van fer els pares i mares. 
Els nens i les nenes  van ser el jurat 

• Es va penjar un mapa gran al vestíbul de l’escola i els nens i nenes 
amb l’ajut de mestres i família. van identificar en el planell el seu 
itinerari,  

• L’equip de mestres va agrupar els nenes i nenes segons el seu 
itinerari.  I... pares i mares van apuntar-se també  

• El consell de delegats va elaborar, desprès de molt parlar s’ho, una 
fitxa amb el que volien saber de cada itinerari: nombre de papereres, 
semàfors, passos de vianants, bancs, parades de bus, contenidors, 
adaptacions per discapacitats; serveis, - hotels, residències, caps de 
salut, llars d’infants...- ; botigues ; obstacles; la vivenda d’algun nen 
o nena; alguna anècdota.. 

• Es va concretar el dia de la sortida de tota l’escola. Diferents  grups 
de nens i nenes acompanyats de mestres, pares i mares, van 
recórrer un dels 5 itineraris  del que ja es conformava com a camí 
escolar. El secretàri/a de cada grup anava prenent nota del que 
demanava la fitxa, un altre feia fotografies... 

• Un cop a l’escola i amb la informació recollida es van realitzar 
aquestes activitats: 

o L’alumnat de cicle mitjà va elaborar un llibre digital explicat el 
treball: 
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8041571_2296/llibre/ 

o L’alumnat de cicle superior va recollir les dades estadístiques 
de l’alumnat que utilitza cada itinerari i va fer el gràfics 
corresponents. 

o La resta de cursos va realitzar un mural amb la informació 
recollida a la sortida. 

• Finalment, tots els nens i nenes van votar el logo que més els 
agradava entre els presentats  a concurs. 	

 
La proposta de futur va  ser pintar el logo a l’entrada de l’escola, fer un 
full explicatiu per explicar a les entitats del barri el projecte de camí 
escolar i fer un adhesiu que, una vegada col·locat a  les botigues i 
serveis del barri, permeti seguir i identificar el camí escolar de l’escola 
	

    4 L’ESTRENA…  SORTIM A MARCAR EL CAMí ! 
 

Després de donar-li moltes voltes... 

Sortim a estrenar el camí escolar l’octubre de 2014 ! 

L’objectiu era fer tots  junts el camí i aprofitar per avançar en la 
implicació de les botigues i serveis.  

Així que, els nens i nenes refresquen els itineraris, l’equip de mestres 
torna a agrupar els nenes i nenes en funció del camí que fan servir.  
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Fem llistes de pares i mares voluntàries per fer l’acompanyament dels 
infants i es distribueixen en els diferents grups. 

Per organitzar la sortida  fem grups heterogenis, formats  per nens i 
nenes de P3 fins a 6è màx.12 infants,  capitanejats per un nen o nena 
de 6è i acompanyants per dos adults   

Al llarg  del camí, els diferents grups van parar a diferents comerços – 
cada grup tenia un llistat dels llocs on havien de parar-  per explicar el 
projecte i animar a les botigues a formar part de la iniciativa. Aquelles 
que van acceptar, van col·locar a la porta l’adhesiu del logo, tot indicant 
ser un ‘establiment amic’. Això volia dir que, si cap nen o nena tenia un 
problema de camí a l’escola, podia entrar a l’establiment que se 
l’ajudaria. 

Pares i mares ja havien fet una feina prèvia informat ales associacions 
de veïns  de la zona i als comerciants per confirmar que volien participar.  

La Taula de la Mobilitat va ser partícip de l’activitat amb la presència del 
‘Capità Zebra’, un personatge que la plataforma va originar per ‘protegir 
els vianants’,  i que va interactuar amb els més petits. 

Aquell dia, varem sortir de l’escola fent servir els cinc itineraris generals 
a través dels quals es pot arribar a l’Artur Martorell des de diversos 
punts del Centre, Casagemes, Canyadó o Dalt la Vila: pel carrer Sant 
Bru direcció Montgat, per Prim, Francesc Layret, Via Augusta i Lluís 
Companys:  

El nostre camí escolar 

 

I ara què.... ?  ens cal la senyalització del camí!! 

 

Altres 

NOTÍCIA AL DIARI DE BADALONA 

 
http://www.diaridebadalona.com/lescola-artur-martorell-estrena-el-
primer-cam%C3%AD-escolar-de-badalona 

 

ANUNCI INFANTS 6è 

https://www.youtube.com/watch?v=c1oztqvzV34 

 

 

 


