
L’enquesta a les famílies 
 
La nostra escola parteix dels resultats de les enquestes al centre escolar que es van fer 
el mes de desembre de 2012 per conèixer els hàbits de desplaçament dels alumnes de 
4t a 6è. 

Els principals resultats de l’enquesta van ser els següents: 

 Sobre un total de 455 alumnes s’han recopilat dades de 166, la qual cosa 
representa el 84% dels alumnes de 4t a 6è (126 de 150) i dades de 40 alumnes 
d’altres cursos. En total està representat el 36,50% de tot l’alumnat. 

 El principal mode de desplaçament és el desplaçament a peu (78%) seguit a 
força distancia del cotxe (20%). 

 El temps de recorregut és 0-10 minuts per al 66,4% dels enquestats, 11 a 20 per 
al 31,1% i superior a 20 minuts per el 2,5%. 

 El desplaçament es produeix acompanyat per adults en el 65%, acompanyat 
d’altres companys/germans en el 19% i sol en el 16%. No obstant això, els pares 
pensen majoritàriament que els fills poden anar sols a l’escola (69%). Els 
contraris al desplaçament autònom edueixen com a causes l’edat (32,6%), el 
trànsit (32,6%) i la distància (27,9%). 

 La pràctica totalitat dels enquestats no presenta problemes de mobilitat 
reduïda (97,3%). 

 Els motius per desplaçar-se en vehicle privat són l’aprofitament del 
desplaçament de la feina (55,2%) i la distancia (34,5%). L’aparcament és il·legal 
en un 13,3%, només s’efectua parada en 56,7%, i és legal en el 30,0% de les 
ocasions. Compartiria cotxe per el desplaçament el 83,3% dels que han respost. 

 En quant al servei de bus a peu faria ús el 72,6% (74 de 102) i participaria el 
37,9% (36 de 95) de les respostes. 

De la representació al plànol dels desplaçaments a peu s’han establert els tres 
principals itineraris (ordenats per volum de desplaçaments): 

1. Des de Francesc Layret per St. Domènec, St. Francesc fins el carrer de la Sínia. 

2. Des de Tiana per Adam i Eva, St. Francesc fins el carrer de la Sínia. 

3. Des de la Farigola per la passera de la plaça d’Adam i Eva fins el carrer de la 
Sínia. 



 

Com a punts de risc destacats figuren: 

a) La vorera estreta de l’avinguda d’Adam i Eva, entre St. Francesc i rambla de 
Montserrat (14) 

b) El pas de vianants de Santa Anna amb rambla de Montserrat (12) 

c) La cruïlla semaforitzada de la carretera de Barcelona amb Tiana (11) 

d) El pas de vianants de Sant Lluís amb La Sínia (8)  

e) La cruïlla semaforitzada de la carretera de Barcelona amb Santa Rosa (7). 

Entre els suggeriments destaquen:  

a) El control o policia en horari d’accés (4) 

b) La neteja de carrers (4)  

c) L’ampliació o tall de carrer en la zona d’accés a l’escola. 


