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Què és el camí escolar?

La ciutat i la societat, en el seu conjunt, han de crear les

condicions, perquè els nens i les nenes puguin tornar a

experimentar algo tan natural, com obrir la porta, sortir de

casa i caminar a la recerca d’altres amics per anar a

l’escola.

El camí escolar ha de ser una iniciativa destinada a

impulsar la recuperació de l’espai públic com espai de

relació i convivència, per aquest motiu s’ha d’habilitar

recorreguts segurs, punts de trobada i comerços amics.

Hem d‘aconseguir que, a través d’aquesta iniciativa de

camins escolars, els infants puguin aprendre d’una manera

innovadora i participativa una mobilitat segura.



Per que el sistema de 

transports actual genera 

problemes de salut, 

inseguretat viària i la 

transformació de l’espai 

públic en un espai de 

trànsit.

El camí escolar és la 

resposta a aquest 

problema, tant en 

l’aspecte educatiu, de 

reflexió i de transformació 

de l’entorn.

Perquè un camí escolar?



SALUT I ESPAI PÚBLIC

SEDENTARISME SEGURETAT VIÀRIA

QUALITAT DE L’AIRE I SOROLL

AUTONOMIA

I NECESSITATS

PSICOSOCIALS

Els camins escolars poden incidir
directament en la salut



Poblacions que tenen camins escolars
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Badalona





PUNTS ON S’HA SENYALITZAT EL CAMÍ DEL PARC



Incidències per solucionar en 
el Camí Amic del Parc



INCIDÈNCIES PER SOLUCIONAR

EN EL CAMÍ AMIC DEL PARC

• A llarg termini, modificació i consolidació de la mobilitat a l’entorn dels 

centres escolars (carril bici i pacificació trànsit al c/ Jacinto Benavente).

Segons les enquestes de les mares i els pares (les més requerides): 

Distribució de les incidències realitzada pel Departament de Mobilitat:

• Les mesures a curt termini tenen a veure amb la senyalització horitzontal 

i vertical, incloent semaforització existent i l’actuació puntual de G.U.

• Les mesures a mig termini serien les relacionades amb la nova 

senyalització semafòrica i arranjament de l’espai urbà.

• Aparcaments de bicicletes dins de l’escola

• Canvi de temps a les fases del semàfor Sant-Brú amb el carrer Seu d’Urgell

• Carrils per les bicicletes en el centre

• Instaurar a Badalona el sistema Bicing

• Que es visualitzi més l’itinerari del camí escolar



Promoure que els infants vagin caminant o en bicicleta

a l’escola de manera autònoma, segura i sostenible.

Fomentar l’espai públic com a espai de socialització.

Impulsar hàbits de vida saludable.

Disminuir l’impacte que significa l’alta acumulació de

vehicles privats circulant en determinats horaris i punts

de la ciutat.

Objectius

Fomentar l’ús del transport públic.



Agents implicats 

Alumnat 

Equip directiu i professorat 

Mares, pares, avies, avis, ...  

Entitats del barri 

Establiments comercials 

Serveis de l’administració 

Consells de participació  

Voluntariat 

Agents implicats



Perquè ens hem d’implicar tots?

(vivència personal)



Quines idees puc aportar



Idees que podem aportar

Si anem amb cotxe

portar altres nens

Bus a peu
Voluntaris col·laborant en el trànsit

o en la seguretat

No deixar els cotxes davant de l’escola,

buscar altres opcios




