
El Camí Escolar del Pompeu. Un projecte cap a l’Escola Verda.

Presentació

Un dels aspectes més importants i que caracteritzen el programa Escoles Verdes és 
l'avaluació, entesa com un procés intern i participatiu de reflexió continuada del 
projecte del centre.
Iniciar el projecte d'Escola Verda comporta preguntar-se què entenem per educar 
per a la sostenibilitat i quin és el punt de partida del nostre centre. Per tant, el punt 
de partida d'aquest procés de canvi és la diagnosi o avaluació inicial, a través d'un 
procés participatiu.

Què és un camí escolar?

L’accés d’anada i tornada de l’escola a casa fent del carrer un entorn segur, acollidor i 
formatiu;  és  una  via  de  circulació  preferent  senyalitzada,  escollida  entre  els 
recorreguts més utilitzats pels alumnes.

El  disseny  dels  carrers,  les  voreres,  la  senyalització,  són  elements  que  tenen  un 
important paper en la gestió de la seguretat viària. Des d’un punt de vista de mobilitat 
delimitem les zones d’estudi, identifiquem tots els elements de la xarxa viària, fem el 
reconeixement territorial i la catalogació dels elements urbanístics i de mobiliari urbà 
que puguin representar un perill per a vianants i conductors. Actuem a l’espai públic 
guanyant espai per a les persones.

Quins beneficis aporta a la ciutat la implantació dels camins escolars?

- Sensibilitza la ciutadania a través del treball amb les escoles i les famílies.

- Promociona millors hàbits d’accés a l’escola.

- Es potencia el transport públic, a peu, en bicicleta per un ús més racional del vehicle 
privat.



- Impulsa accions que augmentin la seguretat en els equipaments propers a les escoles 
garantint l’accessibilitat per a tothom.

El Camí Escolar és un projecte de ciutat per la formació i l’educació en valors des de 
l’autonomia, la solidaritat i la bona convivència; un itinerari senyalitzat que facilita que 
els infants vagin i tornin a peu a l’escola de manera segura. Ha de ser reconegut per 
aquells que l’utilitzen però també per la resta de ciutadans que en fan ús.

Des  d’un  punt  de  vista  de  mobilitat,  es  millora  la  cohesió  social  del  barri  i  la 
recuperació  de  l’espai  públic  per  a  tothom.  La  prioritat  són  tots  els  vianants  i 
l’aplicació de mesures que garanteixin la seguretat viària, redueixin l’accidentalitat i  
fomentin el respecte entre els usuaris de tots els modes de desplaçament.

En  col·laboració  amb  la  societat  civil,  la  comunitat  educativa  i  l’administració, 
l’estratègia de mobilitat contempla la intervenció en el territori i la gestió en matèria 
d’ordenació viària, regulació de trànsit i senyalització.

La ciutat és el millor escenari per sensibilitzar la ciutadania des de la proximitat. Cada 
camí escolar es desenvolupa en un entorn concret que té la seva pròpia idiosincràsia. 
Ens permet treballar per a la qualitat de l’espai públic a través de mesures com la 
pacificació del trànsit, més transport públic, millors senyals identificatives a les zones 
escolars,  nous  semàfors,  més passos  per  a  vianants adaptats  per  a  persones  amb 
mobilitat reduïda, eliminació d’obstacles a les voreres...

Qui i com s’ha decidit?

La  proposta  sorgeix  conjuntament  de  la  direcció  de  l'escola  i  de  l’AMPA,  amb al 
compromís de l’Ajuntament de col·laborar per poder portar-la a terme.

La decisió de tirar endavant el projecte de camí escolar, neix de la necessitat de fer 
uns recorreguts segurs i sostenibles d’accés a l’escola.

Objectius

•Reduir la contaminació.

•Conscienciar a les famílies i als infants de les avantatges de venir caminant a l’escola.

•Assolir uns recorreguts segurs i sostenibles per venir a l’escola.

Pla de treball

•  Constitució  de  la  comissió  de  seguiment  del  camí  escolar  formada  per:  AMPA, 
professorat, regidories d’educació i via pública de l’Ajuntament i policia municipal.



• Presentació del projecte a l’alumnat de l’escola i visita pels voltants del centre per 
començar a identificar els punts de risc del camí.

• Recollida d’informació amb un mapa (on marcar el recorregut més habitual que es fa 
per venir a l’escola) i una enquesta (per identificar els punts de risc del camí i les 
possibles solucions) que l’alumnat va omplir a casa amb les famílies.

•  Buidat de la informació i elaboració de propostes de canvis per part de l’alumnat, 
l’AMPA i el professorat.

• Elaboració de les propostes de canvi per part de la comissió.

• Execució dels canvis i posada en marxa del camí escolar.

• Reunió del veïnat i la comissió per acabar de definir el projecte.

•  Senyalització del  camí escolar:  concurs de logotips de tot l’alumnat de l’escola i  
penjar cartells elaborats per l’alumnat.

•  Inauguració del camí escolar amb la participació de tota la comunitat educativa i 
l’Ajuntament.

• Difusió del bon funcionament del camí escolar: treball del tema a les assemblees de 
classe, elaboració d’un full informatiu per a les famílies i d’una carta per al veïnat per 
part del consell d’alumnes.


