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Benvinguda

B E N VI N G U D A
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L’Ajuntament de Girona, mitjançant el programa europeu School Chance, ha estat
seleccionat per desenvolupar la Xarxa de Coordinadors/ores de Mobilitat Escolar
(XCME), un pla pilot innovador en el nostre territori. Aquest pla pretén incorporar
aquesta bona pràctica, provinent de Reggio Emilia (Itàlia), amb l’objectiu d’esdevenir
un projecte referent i reproduïble a la resta del territori català.

A Catalunya la mobilitat escolar representa
aproximadament el 15% de la mobilitat total en
l’àmbit urbà. A més, entre un 25% i un 55 % dels
alumnes de Catalunya, segons la dimensió del
municipi, es desplacen a l’escola en transport privat
motoritzat. Així, les accions adreçades a aquest
segment de mobilitat poden tenir un impacte positiu
en les polítiques de millora de la seguretat viària, la
sostenibilitat i la reducció d’emissions.

Les escoles que participeu en aquesta iniciativa de cooperació heu estat seleccionades
per ser centres que esteu sensibilitzats per la mobilitat escolar sostenible. El repte
que ens plantegem, amb la vostra participació, és la proposta d’accions que ajudin
a millorar la mobilitat dels infants a favor d’un canvi d’hàbits cap als desplaçaments
autònoms, segurs, sostenibles i saludables.
A partir dels vuit anys els nens i nenes ja estan preparats per sortir al carrer, entre
tots hem de ser capaços d’oferir-los les eines que necessiten per moure’s i aprendre a
confiar en les seves capacitats.
Els àmbits de treball en què ens centrarem seran els següents:
•

La mobilitat autònoma pel fet que genera apoderament en l’infant, disminueix el
grau de dependència, i augmenta així, el seu sentit de responsabilitat.

•

La mobilitat segura en la mesura que s’assoleix amb la cooperació ciutadana i
l’aprenentatge de l’educació viària.

•

La mobilitat sostenible en tant que redueix el consum de recursos energètics i
incrementa la participació per millorar l’entorn.

•

La mobilitat saludable com a motivació de l’activitat física i alhora genera la
interacció i interrelació social.

Finalment, amb el desenvolupament d’aquesta Xarxa de CME el que cerquem és
la creació d’un teixit de noves sinergies i relacions entre els agents implicats que
potenciïn l’abast de les actuacions que se’n derivin, i siguin aquestes propostes les
que retroalimentin la millora dels serveis públics en els entorns escolars.
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Antecedents:
presentació de la Xarxa
de CME

A N T EC E D E N TS : P R E S E N TA C I Ó D E L A X A RXA DE CM E
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Sis accions estratègiques del Pla d’acció de mobilitat escolar de
Catalunya 2020-2021 (PAMEC)
Acció estratègica 1. Redactar un manifest sobre mobilitat escolar
com a resultat del consens general entre tots els agents implicats.
Acció estratègica 2. Actualitzar el tractament de l’educació viària i
la mobilitat als centres educatius per dotar els infants i adolescents
amb la confiança i les competències per moure’s de forma segura,
autònoma i saludable.
Acció estratègica 3. Avaluar la designació d’una figura de referència
dins dels centres educatius per integrar la mobilitat sostenible, activa,
segura i autònoma dins del projecte educatiu del centre i actuar
d’enllaç entre la comunitat educativa i les administracions.
Acció estratègica 4. Promoure l’ús de modes de transport sostenibles
i hàbits de mobilitat saludables entre els agents de la comunitat
educativa mitjançant la celebració de campanyes de foment als
municipis i als centres educatius.
Acció estratègica 5. Fomentar la millora de la seguretat, la visibilitat
i la dotació d’equipaments per als modes de mobilitat sostenible als
entorns i als itineraris escolars mitjançant la redacció de projectes de
camins escolars i el desenvolupament de propostes de finançament
de les actuacions.
Acció estratègica 6. Crear un distintiu de mobilitat escolar per als
centres educatius d’acord amb uns criteris que avaluïn i permetin
l’assessorament i el seguiment de les iniciatives sobre mobilitat
escolar i infraestructura que es desenvolupin des dels centres
educatius i els municipis.
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El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Girona han treballat conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility
Challenge in regional policies (School Chance), del 2017 al 2021.
Es tracta d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i, per tant, finançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020. El
programa Interreg Europe ha estat dissenyat per la Comissió Europea per permetre
a les autoritats públiques regionals i locals i a altres agents de rellevància regional a tot Europa intercanviar pràctiques i idees sobre el funcionament de les polítiques
públiques i, així, trobar solucions per millorar les estratègies per als seus ciutadans.
La finalitat del projecte és que diverses regions i ciutats d’Europa (Catalunya i la
ciutat de Girona, Reggio Emilia - Itàlia-, Utrecht -Països Baixos-, Gdansk -Polònia-,
Gävle -Suècia-, Brasov -Romania, i l’Austrian Mobility Research FGM-AMOR, que
actua com a soci assessor) intercanviïn bones pràctiques relatives a la mobilitat
autònoma dels escolars per tal de millorar les polítiques regionals i elaborar plans
d’acció que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020, que és l’agenda de política de la
Unió Europea. Mitjançant la seva política de cohesió, la Unió Europea treballa per
reduir les disparitats en els nivells de desenvolupament, creixement i qualitat de vida
a les regions europees. Promou accions destinades a fer el territori europeu més
innovador, sostenible i inclusiu.

Pla d’acció de mobilitat escolar de Catalunya 2020-2021 (PAMEC)
En el marc del projecte School Chance s’ha elaborat el Pla d’acció de mobilitat escolar
de Catalunya 2020-2021 (PAMEC).
L’objecte del PAMEC és millorar la formació dels escolars i les condicions dels
recorreguts de casa al centre educatiu, i fomentar els desplaçaments segurs,
sostenibles, actius i autònoms.
Per avançar en aquesta línia el Pla defineix sis accions estratègiques (vegeu quadre)
sobre la mobilitat escolar a Catalunya, a desenvolupar els propers dos anys, per donar
resposta a les necessitats observades al territori durant la primera fase del projecte
School Chance. Aquestes accions estratègiques s’inspiren en alguna de les bones
pràctiques identificades al projecte School Chance.
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Xarxa de Coordinadors/ores
de Mobilitat Escolar
(XCME)

X A R X A D E C O O R D I N A D O R S /O R E S D E M O B I L I TAT E S COLA R (XCM E )
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Una correcta gestió de la mobilitat escolar és cabdal per millorar l’organització del
temps i dels horaris, l’eficiència i fluïdesa dels desplaçaments, la qualitat de l’aire, la
seguretat o la qualitat de vida i la salut. Tots aquests aspecte ens influeixen a diari
i cal que les escoles els tractin. En aquest sentit calen persones de referència que
s’encarreguin de gestionar aquesta problemàtica o liderin el diàleg amb l’administració
competent.
El pla pilot de la XCME neix amb la voluntat d’impulsar un teixit de docents escolars,
que treballi col•laborativament amb els agents implicats, per detectar, millorar i/o
resoldre aspectes relatius a la mobilitat sostenible, autònoma, segura, i saludable
dels centres educatius.

Entenem la Xarxa de CME com una
estructura de persones que vetllen
perquè els centres educatius tinguin
més sensibilització en termes
de mobilitat autònoma, segura,
sostenible i saludable.

Aquest projecte serà possible amb la implicació activa de tots els coordinadors/ores
i serà fruit d’aquest treball conjunt amb l’Ajuntament, que obtindrem els resultats
esperats.
Estem convençuts que el coneixement, quan és compartit, millora les organitzacions
i sobretot enriqueix les persones i les fa ser més participatives i més implicades. Així
doncs, esperem que entre tots i totes creem una gran xarxa de treball de mobilitat
escolar sostenible.

Quina és la funció de la Xarxa de CME?
La Xarxa de CME té la funció principal de promoure la figura del CME i
dotar-la de les capacitats necessàries per desenvolupar la seva tasca.
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•

Organitza reunions, formacions i activitats perquè els CME puguin
desenvolupar la seva tasca a les escoles.

•

Fomenta l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb altres CME.

•

Coopera amb l’Ajuntament per garantir una comunicació fluida i poder
donar resposta a necessitats sorgides en la mobilitat segura, autònoma,
sostenible i saludable dels infants.

Manual de mobilitat escolar sostenible
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Rol i funció de la figura
del CME

R O L I F U N C I Ó D E L A F I G U R A D E L CM E

04

El coordinador/a de mobilitat escolar és una figura interna de l’equip docent i de
referència en cada centre educatiu en matèria de mobilitat escolar sostenible, segura,
autònoma i saludable, que té la funció d’enllaç entre l’escola, les famílies, els alumnes
i tots els agents implicats.
Entre les seves funcions, cal destacar les següents:
•

Actua com a interlocutor de les demandes i problemes relatius a la mobilitat que
puguin sorgir al centre educatiu i/o amb les famílies.

•

Recull i proposa iniciatives relacionades amb l’educació viària i la sostenibilitat.

•

Serveix de model per als alumnes i els encoratja a moure’s amb models de
transport sostenibles.

•

Coordina i guia els projectes de mobilitat que promou l’Ajuntament dins del centre
escolar on imparteix les classes.

Què comporta ser coordinador/a?
•

Dedicació de 25 hores lectives aproximadament.

•

Participar en les 3 reunions de treball (on compartir experiències i propostes
que fomentin la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable per a l’entorn
educatiu...).
Participar en les 3 formacions en matèria de mobilitat sostenible. Amb l’objectiu
de formar els futurs coordinadors/ores per tal de detectar les necessitats de
l’àmbit de treball.

•

Durant el període del pla pilot es crearà un paquet de recursos educatius i es generarà
la publicació d’un manual per a la implementació del pla pilot en altres escoles i
regions.

La creació d’una nova figura de referència
en cada centre educatiu en matèria de
mobilitat escolar busca garantir que la
mobilitat sigui una qüestió present i activa
en el dia a dia dels centres.
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Per aconseguir l’èxit de la xarxa només cal que els participants tinguin ganes de
formar part d’un grup de persones actives i sensibilitzades en la mobilitat sostenible
a l’entorn escolar.
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Pla de treball i agenda
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Pla de treball
Pla pilot: de gener de 2020 a juliol de 2021
Període 1 (Gener - Setembre)

Definició i selecció
de la figura de
coordinador de
mobilitat escolar
(CME)

•

Contractació de la coordinadora del pla pilot.

•

Constitució del grup de treball intern de l’Ajuntament (tècnics i
tècniques d’educació, sostenibilitat i mobilitat).

•

Primera reunió amb les escoles de primària inscrites per
presentar el pla pilot i definir la figura de CME.

•

Creació del manual que defineix el perfil de la figura de CME.

•

Nomenament de la figura coordinadora, a cada escola i primera
reunió de treball enfocada a l’activitat de la Setmana Europea de
la Mobilitat.

•

Setmana Europea de la Mobilitat (del 16 al 22 de setembre).

Període 2 (Octubre-Desembre)

Elaboració d´un paquet
de recursos educatius

•

Primera formació sobre mobilitat escolar sostenible a totes les
figures de CME (oct./nov. orientatiu).

•

Segona reunió de treball: elaboració d’un paquet de recursos
educatius que reculli idees per fomentar la mobilitat escolar
sostenible (oct./nov. orientatiu).

•

Primera reunió d’articulació, amb el grup de treball intern de
l’Ajuntament de Girona i amb els representants polítics (final
d’any).

Període 3 (Gener-Juliol)
•

Segona i tercera formació tècnica adreçada als CME.

•

Segona reunió d’articulació amb el grup de treball de l’Ajuntament
i representants polítics.
Publicació d’un manual per a la implementació del pla pilot a
altres escoles del territori per part dels assessors tècnics.

•
Consolidació de
la Xarxa de CME i
realització de millores
als camins escolars

•

Recull de propostes de millora en l’execució de futurs camins
escolars a les escoles.

•

Reunió final amb la xarxa de CME i la comunitat.

•

Acta de cloenda del pla pilot (juny) educativa (maig/juny).

PLA DE TREBALL I AGENDA

05

07

Octubre

19

1a reunió de la Xarxa de CME
Duració: 1 hora aprox.

Prioritzar les formacions proposades

Octubre

04

Formació 1
Duració: 3 hores

07

Presentar projectes i propostes de
recursos educatius

16

2a reunió de la Xarxa de CME
Duració: 1 hora aprox.

03

Formació 2
Duració: màxim 3 hores

05

Formació 3
Duració: màxim 3 hores

Novembre

Desembre

Desembre

Febrer

Maig

Maig/juny

Reunió de tancament
Duració: 1 hora aprox.

Juny

Acta de cloenda
Duració: 1 hora aprox.

(a concretar)

(a concretar)

Reserva per a alguna trobada puntual
2 hores extres de reserva

*Tasques i terminis del CME

25 hores lectives

aproximadament (octubre-juny 2021)

22

Manual de mobilitat escolar sostenible

AGENDA

PL A DE TR EBAL L I AG EN DA

23

06

Recursos i beneficis

R EC U R S O S I B E N E F I C I S

06

L’equip de treball a l´Ajuntament de Girona ofereix el suport necessari als coordinadors/
ores. Periòdicament, s’oferirà:
•
•

Formació tècnica a tots els coordinadors/ores de mobilitat, mestres i educadors/
ores interessats a tractar els temes de mobilitat en les seves activitats diàries
amb els nens.
Tallers de mobilitat que es puguin dur a terme a les escoles i instituts.

•

Recull de recursos educatius i bones pràctiques en mobilitat sostenible.

Al web de l’Ajuntament poden consultar tota la informació corresponent al pla pilot de
la Xarxa de CME: https://web.girona.cat/en/mobilitatescolar/plapilot.

Quins beneficis extreu el centre educatiu formant part de la Xarxa?
•

Tenir comunicació fluida amb l’Ajuntament de Girona per detectar necessitats i
millores.

•

Cooperar i programar objectius comuns amb altres centres escolars.

•

Adquirir formació específica en mobilitat escolar sostenible.

•

Estar al dia de bones pràctiques en l’àmbit europeu en el marc del projecte
School Chance.

•

Formar part del pla pilot d’escoles que comptaran, prioritàriament, amb
l’execució de nous camins escolars i altres projectes relacionats a partir de
2021.

•

Aplicar noves mesures de mobilitat i sostenibilitat al centre educatiu.

La Xarxa CME ofereix diferents trobades
i activitats obertes als participants per
tal de completar els seus nivells de
formació i d’implicació en el dia a dia de
l’organització.
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Centres educatius que
formen part de la Xarxa
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C E N T R E S E D U C AT I U S Q U E FO R M E N PA RT D E LA XA RXA

Centres educatius que hi participen
Hi participen un total de 9 centres educatius de primària de la ciutat de Girona
Centre educatiu
Escola Domeny
Escola Migdia
Escola Joan Bruguera
Col·legi Dr Masmitjà

Camins escolars
(1)

Qualitat de l’aire
(2)

•
•
•
•

•
•
•

Hort escolar
(4)

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Escola FEDAC-Sant Narcís
Escola El Bosc de la Pabordia

Escola Verda
(3)

CEE Font de l’Abella
Escola Pla de Girona
Escola Annexa Joan Puigvert

•
•

•
•

Llegenda
(1) ESTUDI DE CAMINS ESCOLARS
Estudi en el qual es proposen millores a l’espai viari de l’entorn de l’escola i propostes educatives per afavorir la mobilitat
autònoma, segura, sostenible i saludable.
(2) PROJECTE QUALITAT DE L’AIRE
Projecte que analitza la qualitat de l’aire de l’entorn escolar mitjançant tubs passius de mesura de NO2 a diferents punts
de mostreig amb l’objectiu d’obtenir conclusions i proposar millores.
(3) ESCOLA VERDA
Centres educatius que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la
finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
(4) PROJECTE HORT ESCOLAR
Projecte per fomentar els valors de l’alimentació saludable, el contacte amb la terra, la recuperació del treball al camp,
mitjançant la creació d’un hort als centres educatius, ja sigui de forma autogestionada com dinamitzada per una entitat
externa.
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Benvingut/uda a la
Xarxa de Coordinadors/ores de
Mobilitat Autònoma, Segura,
Sostenible i Saludable!

Dades de contacte:
Ajuntament de Girona				

972 41 90 02

Àrea de Territori: Mobilitat i Via Pública 		

681 23 58 43

Projectes de mobilitat escolar sostenible
www2.girona.cat/ca/mobilitat
mobilitatescolarsostenible@ajgirona.cat

		

