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1. INTRODUCCIÓ AL CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-
JOAN PUIGBERT 

Un dels temes que actualment té una rellevància notable i que afecta al nostre alumnat és el Camí 
Escolar. És important fomentar el viatge a peu, però també s’ha d’aconseguir que aquest sigui el més 
segur possible, per tal que els/les alumnes que ho desitgin tinguin l’oportunitat de gaudir d’autonomia 
i de seguretat durant l’itinerari de casa a l’escola. 

L’Ajuntament de Girona vol garantir una mobilitat sostenible i segura, i en aquest context és de cabdal 
importància acostumar a les generacions futures a realitzar el camí de casa a l’escola a peu. 
L’objectiu del treball que es presenta és el de donar resposta a les inquietuds del consistori, per tal 
d’aconseguir una distribució modal més equilibrada. En aquest sentit l’estudi pretén:  

 
• Conèixer la situació actual en què es troben els itineraris utilitzats per l’alumnat de l’Escola 

Annexa - Joan Puigbert, així com l’entorn d’aquest centre escolar. 
• Establir els criteris mínims per el repartiment de l’espai viari utilitzant la jerarquització de la 

xarxa. 
• Plantejar propostes d’actuació que permetin millorar, des de la perspectiva de seguretat, els 

itineraris que realitzen actualment els/les alumnes per anar a l’escola. 

Per tal d’obtenir una diagnosi el més acurada possible sobre els itineraris escolars del centre, s’ha dut 
a terme una important recollida d’informació que ha consistit en la realització d’enquestes, tant a 
l’alumnat com a les famílies i als docents. Al present document es detallen els resultats obtinguts de 
les enquestes, i posteriorment, es realitzarà un treball de camp consistent en un inventari viari dels 
carrers utilitzats per accedir als centres escolars. 
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2. METODOLOGIA 

El procés metodològic emprat per al desenvolupament de l’estudi consta de diferents fases: 
 

 

 

Els destinataris directes de l’estudi no han estat la totalitat dels/les alumnes del centres escolar sinó 
només els/les alumnes de cinquè i sisè. 

L’elecció d’aquest grup es deu a què, tot i haver-hi excepcions, és durant aquestes edats quan els/les 
alumnes comencen a anar sols a l’escola i es quan comencen a ser conscients dels perills de la via 
pública i, per tant, disposen de més fonaments per aportar propostes que millorin l’entorn amb el que 
es troben quan van caminant de casa a l’escola.  

S’ha realitzat una reunió amb l’Ajuntament de Girona, els AMPA i el professorat de l’escola, per tal 
d’exposar el concepte del Camí escolar segur així com per organitzar la fase de recollida 
d’informació, en la qual la col·laboració del centre ha estat primordial. 

La segona fase del projecte consisteix en la recollida d’informació. Es van realitzar enquestes tant als 
alumnes com a les seves famílies i els docents, i després s’han explotat i analitzat els resultats 
obtinguts.  

Així, de l’anàlisi de les enquestes es podran definir els itineraris més utilitzats pels/les alumnes en els 
seus desplaçaments casa-escola. Aquests itineraris configuraran el camí escolar segur, i és sobre 
aquests itineraris on es treballarà per diagnosticar la seva situació actual. Per realitzar la diagnosi, es 
realitzarà un inventari de seguretat viària on es recolliran tots els aspectes que influeixen 
qualitativament i quantitativament en l’entorn del centre escolar. Tanmateix es realitzaran sortides 
amb els/les alumnes de cinquè i sisè curs realitzant alguns dels itineraris casa-escola més 
freqüentats i/o conflictius, per tal d’extreure’n més informació de les percepcions dels/les alumnes 
in situ. 

Un cop es disposi de tota aquesta informació s’iniciarà la darrera fase d’aquest estudi. Es formularan 
un conjunt de propostes per tal de millorar els itineraris dels escolars i en conseqüència millorar la 
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seguretat viària de tots els usuaris que transitin per aquests carrers. Es formularan tres tipus de 
propostes: Tècniques, educatives i divulgatives. 

Un cop formulades les propostes tècniques, que persegueixen la millora o reducció dels punts de risc 
detectats al carrer, aquestes es consensuaran amb els tècnics dels Departaments de Mobilitat, 
Policia Local i altres departaments implicats de l’Ajuntament, ja que la gran part de la realització 
d’aquestes propostes passen per l’aprovació d’aquests departaments.  

Finalment l’estudi acabat es presentarà als diferents departaments de l’Ajuntament de Girona, la 
direcció del centre i les AMPES. 
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3. ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit d’anàlisi comprèn un entorn de 500 metres al voltant de l’escola Annexa-Joan Puigbert que 
es localitza al barri de Les Pedreres. L’anàlisi específic es realitzarà amb els alumnes de 5è i 6è de 
primària d’aquest Centre. La resta d’alumnes i tots els veïns del barri, també es beneficiaran de les 
propostes d’actuació que en resultin d’aquest estudi. 

 

 

Fig. 3.1. Localització de l’Escola Annexa 
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4. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ  

Per tal de definir els itineraris escolars, realitzar la diagnosi i formular les propostes d’actuació 
imprescindibles per garantir la seguretat als itineraris, s’ha dut a terme la recollida que s’exposa a 
continuació.  

 

• Enquesta als alumnes . Aquestes enquestes han estat contestades directament per als 
alumnes dins de l’aula. Prèviament s’ha realitzat amb el professorat encarregat de dirigir-les 
unes reunions informatives i explicatives sobre el contingut de les enquestes i la manera 
d’omplir-les. 

Aquesta enquesta fa referència als hàbits de desplaçament dels/les alumnes i de l’itinerari que 
efectuen habitualment de casa a l’escola. També permet conèixer quins aspectes consideren que 
dificulten o afavoreixen el seu trajecte.  

 
• Enquesta a les famílies . Amb la realització d’aquesta enquesta es vol conèixer la percepció 

que tenen les famílies del trajecte a l’escola que realitzen els seus fills/es.  
 

• Enquesta als professors . Amb la realització d’aquesta enquesta es vol conèixer els hàbits 
de desplaçament dels professors així com la seva opinió en relació a l’estat de l’entorn 
escolar i sobre l’educació viària a les aules.  

 
• Itinerari dels/les alumnes : Paral·lelament al lliurament de les enquestes esmentades, s’ha 

facilitat a l’alumnat un plànol, amb la ubicació de l’escola i el seu entorn més proper, amb 
l’objectiu que dibuixessin el seu itinerari habitual de casa a l’escola.  

Els models d’enquesta i la seva explotació es poden consultar a l’annex del present document.  

A la següent taula es detalla el nombre d’enquestes contestades per l’alumnat i les famílies del 
centre:  
 

Distribució de les enquestes i volum de resposta  

� 74 enquestes als alumnes:  26 (5è curs) + 48 (6è curs) 

� 81 enquestes a les famílies: 45 (5è curs) + 36 (6è curs)  

� 14 enquestes a professors del centre 

Taula 4.1.Volum de resposta a les enquestes realitzades 
Font: Elaboració pròpia 

 

Cal destacar que totes les enquestes es van realitzar durant el curs 2014/2015, a finals de 2014.  
 
Una vegada realitzada l’explotació estadística de la informació relativa als itineraris que més 
s’utilitzen, s’han seleccionat aquells trams per on circulen a peu més de 10 alumnes del Centre. 
Aquests trams defineixen el Camí Escolar de l’Escola Annexa Joan Puigbert. Per tal de detectar 
possibles disfuncions, tant en accessibilitat com en seguretat, s’ha dut a terme un altra recollida 
d’informació, sobre aquests trams concrets, que ha consistit en:  
 



CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT      10 

                                               

• Sortides amb els/les alumnes de quart i cinquè realitzant alguns dels itineraris més 
freqüentats i/o conflictius, per tal de recollir les seves opinions i propostes de millora. En 
aquesta sortida han estat presents els tècnics redactors de l’estudi, a més dels tutors dels 
alumnes i un mestre de suport.  
 

• Inventari vial. Realitzat per l’equip tècnic redactor de l’estudi, als trams seleccionats del camí 
Escolar. L’objectiu és detectar els punts febles des de la perspectiva de la seguretat viària per 
tal de poder plantejar propostes de millora que potenciïn que l’alumnat vagi a peu a l’escola 
de manera més còmode i segura.  
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5. ANÀLISI I DIAGNOSI 

5.1. Explotació de les enquestes 

A partir de l’explotació informàtica de les enquestes s’han obtingut dades quantitatives i qualitatives 
específiques del centre escolar, com ara: 

 
• Distribució modal dels/les alumnes 
• Motiu d' utilització del vehicle privat 
• Motiu del viatge en vehicle després de deixar els nens al col·legi 
• Aspectes que dificulten o afavoreixen el camí 
• Desig dels nens d’anar sols a l’escola  

Els resultats, es presenten per curs i es comenten a continuació. 

5.1.1. Distribució modal dels desplaçaments casa – escola- casa  

Tot i que la majoria d’alumnes,  tant de cinquè com de sisè, es desplacen a peu  en els itineraris 
casa-escola, el percentatge d’alumnes que es desplacen en cotxe és important, el 36% i el 25% 
respectivament.  El bus és més utilitzat pels alumnes de sisè així com la bicicleta si bé només 
l'utilitza un 4% dels alumnes de sisè (cap de 5è curs).  

 

A peu
60%

Bus lliure
4%

Cotxe privat fins 
a l'escola

36%

Distribució modal alumnat 5è

  

Destacar que tots els alumnes de cinquè han manifestat anar a l’escola amb el mateix mode de 
transport que en el que tornen.  Entre els de sisè, hi ha cinc alumnes que varien el mode en funció de 
l’anada o la tornada a l’escola. Pel matí hi ha cinc alumnes que arriben en cotxe que a la tornada 
canvien al mode a peu o bicicleta.  

5.1.2. Motiu d'utilització del vehicle privat segons l'alumnat 

Degut a l'important volum d’alumnes que es desplacen en vehicle privat, l’estudi recull i analitza el per 
què de la utilització d'aquest mode de transport. És important conèixer els motius per saber si part 
d’aquests viatges es poden reconduir cap a un altre mode de transport o si són motius amb més pes i 
per tant de difícil canvi.    

En aquest sentit, el 54% dels/les alumnes de cinquè i el 65% dels/les alumnes de sisè diuen que van 
en cotxe perquè és més ràpid i segur. Es tracta doncs d’un elevat percentatge d’alumnes i per tant 
famílies sobre les que es poden plantejar actuacions per demostrar que el anar a peu pot ser més 
ràpid encara i tant segur com anar en vehicle privat. Per altra banda, hi ha un 46% dels/les alumnes 
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de cinquè i un 29% dels de sisè que al·leguen anar en cotxe per itinerari de feina de les famílies o 
perquè viuen massa lluny. Aquest percentatge difícilment, almenys a curt termini, canviaran de mode 
de transport ja que darrera el seu motiu hi ha, a priori, una necessitat real d’utilització del vehicle.  Cal 
destacar que hi ha un percentatge elevat d’alumnes de sisè que de fet no saben o no entenen el 
perquè es desplacen en cotxe.  

 

39%

11%
4%

18%
28%

47%

18%
12%

17%

6%
0%

10%
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5.1.3. Motiu de la utilització del vehicle privat segons famílies  

La majoria dels familiars que utilitzen el vehicle privat per acompanyar als seus fills/es a l’escola 
després van a la feina, per la qual cosa, és difícil que canviïn de mode transport. Destaca 
negativament però que un 12% dels familiars dels/les alumnes de cinquè i un 20% dels 
familiars dels de sisè senzillament tornen a casa o van a fer algun altre activitat  (compres, 
gimnàs,...) després de deixar als nens a l’escola. És a dir, utilitzen el cotxe per portar als seus 
fills/filles per què els hi és més còmode o perquè viuen molt lluny.  

 

12%

86%

2%
20%

80%

0%

50%

100%

150%

200%

Casa Feina Altres

Ón aneu després de deixar al nen/a a l'escola amb 
cotxe?

5è 6è
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5.1.4. Acompanyament segons alumnat 

Si analitzem les relacions per desplaçar-se dels/les alumnes de cinquè , observem que la meitat van 
acompanyats d’un adult  (pare, mare o avis), mentre que l’altre meitat van sols o acompanyats 
d’amics, amigues o companys de classe, tots ells menors. 

Pel que fa als alumnes de sisè , observem que la dependència d’un adult és similar  a la del curs 
anterior. Però augmenta el nombre d’alumnes que manifesten anar sols a l’escola.   

 

29%

21%

46%

4%

34%

17%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sol/a

Amics/amigues/companys (menors)

Mare/Pare

Avi/Avia

Acompanyament a l'escola

5è 6è

 

5.1.5. Desig d’anar sol a l’escola 

Davant la pregunta sobre el desig d’anar sol a l’escola, destaca que la voluntat és la mateixa en 
ambdós cursos, sent majoria els que manifesten que els agradaria anar sols o, en definitiva, sense 
l’acompanyament d’un adult.   
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Quan se’ls hi pregunta si creuen que les seves famílies voldrien que hi anessin sols, els resultats són 
clarament diferents, sobre tot en el cas dels alumnes de 5è. Els alumnes de cinquè, que 
majoritàriament manifestaven el desig de voler anar sols, diuen que als seus pares no els hi agradaria 
Per contra, entre els alumnes de sisè es dóna el cas contrari, creuen que el desig de que vagin sols 
és més elevat entre els seus progenitors que el seu propi desig.  

 

46% 54%

83%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Si No

Creus que la teva familia vol que vagis sol/a a l'escola?

5è 6è
 

5.1.6. Aspectes que afavoririen que els familiars deixessin als nens/es anar sols a 
l’escola, segons l’alumnat 

En quant als aspectes que els/les alumnes consideren que haurien de millorar per afavorir que les 
famílies els deixessin anar sols a l’escola destaca, en primer lloc, l’augment del control policial, 
sobretot entre els alumnes de sisè. Això evidencia que moltes famílies perceben inseguretat 
ciutadana. Els alumnes de cinquè indiquen que si hi haguessin més carrers d’ús exclusiu per vianants 
els seus pares estarien més predisposats a deixar-los anar sols. Això també evidencia que la 
inseguretat viària percebuda per les famílies és important.  
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57%
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Fig. 5.1. Aspectes que afavoreixen que els pares els deixin anar sols (segons alumnes) 
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Un 21% dels/les alumnes de cinquè van suggerir altres possibles situacions que afavoririen el camí a 
peu, tals com: Càmeres de vigilància, viure més a prop o millorar les condicions de seguretat viària a 
l’entorn escolar.  

5.1.7. Principals inconvenients que troben les famílies perquè els seus fills vagin sols 
a l’escola. 

Pel que fa les famílies, s’ha preguntat sobre els principals inconvenients per deixar anar sols als seus 
fills. El principal motiu entre totes les famílies és la manca de seguretat pels vianants i en menor 
mesura la por de que l’ infant es perdi. Entre les famílies dels alumnes de cinquè destaca el motiu 
edat dels fills. Manifesten que el fill/a és massa petit/a per anar sol/a, comenten que els 11-12 anys 
(6è de primària) és l’edat a partir de la qual es plantegen deixar-los anar sols.  

55%

28%

3%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Manca més seguretat per a vianants

El meu fill/a podria perdres

El meu fill/a no té l’educació viària 

suficient per anar sol/a

Vivim massa lluny de l’escola

El meu fill/a és massa petit/a

Principals inconvenients que troben les famílies perquè 
els seus fills vagin sols a l’escola

 

Entre les respostes sobre la manca de seguretat per a vianants,  el principal inconvenient és la 
manca de visibilitat a les cruïlles, el que dificulta la correcta visibilitat alhora de creuar els passos de 
vianants. Un altre inconvenient important és la elevada velocitat a la que circulen els vehicles. Entre 
les opcions “altres” destaquen la manca de passos de vianants, la indisciplina viària o l’augment de la 
presència policial. Destacar que tots aquests són inconvenients sobre els que es pot treballar i 
millorar.  



CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT      16 

                                               

8%

6%

22%

6%

22%

8%

12%

17%

15%

9%

15%

7%

22%

4%

9%

20%

Amplada de voreres és insuficient

Manquen passos de vianants en algunes interseccions

Manca més visibilitat a les cruïlles 

Manca més il·luminació

La velocitat dels vehicles és massa elevada

Caldrien més semàfors

Caldria marcar la sortida dels aparcaments

Altres

Quins són els inconvenients que troba per no deixar anar sol el seu fill/a 

5è 6è

 
 

Entre els que han manifestat reticències per por a que l’Infant es pogués perdre, manifesten 
que caldria buscar mesures perquè els infants anessin acompanyats d’altres companys de classe 
o d’un responsable adult així com marcar l’itinerari fins a l’escola. Com en el cas anterior, són 
propostes que poden organitzar-se i materialitzar-se. 

 

31%

25%

25%

19%

33%

8%

50%

8%

Marcar l’itinerari a l’escola

Tenir el suport de comerciants i altres 

associacions del barri

Que anés amb altres companys de classe

Que anés acompanyat d’un altre adult

El meu fill/a podria perdre’s i caldria?

5è 6è
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5.1.8. Desig d’anar en bicicleta a l’escola 

S’ha preguntat a l’alumnat sobre la possibilitat d’anar en bici a l’escola . Per això se’ls ha preguntat 
abans si disposen de bicicleta i si els agrada anar amb ella. Així, tot i que una gran majoria disposen 
de bici pròpia i manifesten que els agrada anar en bici, tan sols un 42% dels alumnes de cinquè i el 
56% dels de sisè manifesten que els agradaria anar a l’escola en bicicleta.    

Si No Si No

Tens bici 85% 15% 89% 11%

T'agrada anar en bici 92% 8% 96% 4%

T'agradaría anar a l'escola en bici 42% 58% 56% 44%

5è 6è

 

Entre els motius que al·leguen els alumnes per no voler anar en bici a classe  destaca, tant entre els 
de cinquè com entre els de sisè, la manca d’un estacionament segur per deixar la bicicleta . Això 
provoca por al robatori. Un altre motiu destacat és la percepció de que no hi ha un itinerari segur per 
accedir en bici a l’escola per manca d’oferta específica. Són aquests dos motius sobre els que es pot 
treballar per incidir sobre el canvi modal. 

Hi ha aspectes, com la distància o el pendent de l’itinerari sobre els que és més difícil d’actuar. Per 
últim hi ha un elevat percentatge d’alumnes que manifesten altres motius per no voler anar en bici 
com són que prefereixen altres modes o que viuen massa a prop.  

5è 6è

Camí poc segur/Manca carril bici 19% 2%

Por al robatori/manca parking bici 12% 10%

Massa distància 19% -

Massa pendent 4% -

Altres 46% 88%  

5.1.9. Disciplina viària 

S’ha preguntat als alumnes sobre els seus hàbits quan van en vehicle privat (cotxe o moto) i sorprèn 
negativament que no tots els alumnes es corden sempre el cinturó de seguretat quan van en cotxe. 
Més preocupant és la resposta sobre els hàbits en moto, doncs un 13% entre els alumnes de cinquè i 
un 5% entre els de sisè manifesten que no sempre porten casc homologat i ben lligat.    

Si No Si No

Cinturó de seguretat 

al cotxe
100% 95% 5%

Casc homologat i 

ben lligat
87% 13% 95% 5%

5è 6è
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També s’ha preguntat als familiars dels infants que porten als seus fills/es en vehicle privat fins 
l’escola com i on aparcaven. Destaca negativament que el 76% dels familiars de cinquè i el 50% dels 
de sisè que van a l’escola en vehicle privat estacionen davant la porta de l’escola i per tant estan 
aparcant en zona no permesa, amb els problemes de seguretat que això comporta.  

76%

50%

24%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5è 6è

Ón aparca?

Davant la porta de l'escola A un altre lloc  

76% 77%

24% 23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5è 6è

Com aparca?

Aparqueu en zona no autoritzada Aparqueu en zona permesa  

Quan se’ls pregunta a quina distància estarien disposats a estacionar legalment els familiars parlen 
d’una distància mitjana de 110 metres.  

5.1.10. Resultats de l’enquesta al personal docent 

S’ha realitzat una enquesta a 14 professors  de l’escola. A continuació es comenten els resultats 
obtinguts: 

En relació a si consideren que el Camí Escolar és viable al centre, els 14 consideren que si, degut a 
les possibilitats de l’entorn, al camí existent i a que la majoria de famílies viuen a prop de l’escola.  

El professorat creu que és important que els nens aprenguin a desplaçar-se sols a l’escola, perquè 
així guanyen autonomia i els pares i mares disposaran de més temps. 

En relació a la valoració de l’entorn de l’escola, els professors el consideren bastant segur, poc 
perillós, força transitat per vehicles, bastant tranquil. El que denota que es tracta d’una zona favorable 
perquè els alumnes interactuen amb l’entorn, a priori, sense problemes. 
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36%

23%

58%

23%

57%

62%

33%

69%

7%

15%

8%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Segur

Tranquil

Perillós

Transitat

Poc Bastant Molt

 
Fig. 5.2. Valoració de l’entorn per part dels mestres 

En quant a la presència policial a l’entrada i a la sortida de l’escola, hi ha disparitat d’opinions, el que 
denota que probablement la presència dels agents no sigui fixa.  

Si
8%

No
34%A vegades

58%

Hi ha policia a l'entrada/sortida de 
l'escola?

 

Els aspectes que més dificulten que els pares i les mares permetin anar els seus fills sols a l’escola 
són, segons la experiència dels professors, l’elevat trànsit de vehicles existent, així com la indisciplina 
dels conductors de vehicles que genera manca de seguretat a l’entorn.  
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Voreres molt estretes

Manca passos de vianants

Carrils bici a la vorera
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Manca seguretat a l'entorn

Cotxes mal aparcats

Trànsit cotxes

 
Fig. 5.3. Aspectes que dificulten que els nens vagin sols (segons els mestres) 

També se’ls ha preguntat per la situació actual de l’entorn escolar i que valoressin (1 situació 
correcta-10 situació no és correcta) diferents aspectes relacionats amb la mobilitat. Com en el cas 
anterior, la indisciplina viària i l’elevat trànsit de vehicles i la inseguretat que això comporta a l’entorn 
són els aspectes que actualment presenten més deficiències.  

 
Fig. 5.4. Valoració de l’entorn segons els mestres (1 correcte – 10 no correcte) 

D’altra banda, els professors valoren amb una mitjana de 6,3 punts sobre 10 la possibilitat de 
conscienciar els pares dels seus alumnes sobre el Camí Escolar.  

Per últim, tots ells han manifestat que estarien disposats a realitzar activitats d’educació viària amb 
els alumnes per al desenvolupament del Camí Escolar. 
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5.2. Definició del camí escolar 

Dels resultats de l’enquesta on es demanava als alumnes que dibuixessin el seu itinerari habitual de 
casa a l’escola en un plànol, s’ha pogut saber quins són els trams més utilitzats pels/les alumnes.  

L’explotació d’aquesta informació ha permès elaborar l’aranya d’alumnes. Es grafia quants alumnes 
passen per cadascun dels trams dels carrers de l’entorn escolar: 

 

Per definir el camí escolar,  s’han seleccionat aquells trams que com a mínim utilitzen 10 alumnes per 
arribar a l’escola. Tenint en compte que l’aranya recull els itineraris a peu i en vehicle privat, s’han 
desestimat aquells trams on els desplaçaments es realitzen en vehicle privat. Per altre banda també 
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s’ha inclòs algun tram on s’ha detectat alguna problemàtica especial o és proper a l’escola, tot i no 
tenir un mínim de 10 alumnes que hi transiten.  

Concretament el Camí Escolar de l’Escola Annexa Joan Puigbert el configuren els carrers: 

 
• Carrer  d’ Isabel la Catòlica 

• Carrer del Sol 

• Carrer de la Muntanya 

• Pujada del de les Pedreres 

• Passeig de Fora Muralla 

• Carrer de Vista Alegre 

• Passatge dels Picapedrers 

• Carrer de Josep Morató 

• Carrer del Riu Onyar 

• Carrer del Carme 

• Pont de la Font del Rei 

A la següent imatge es pot veure grafiat el Camí Escolar: 
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Els carrers que formen part del camí escolar han estat objecte d’un estudi més detallat.  

Per una banda, part d’aquests carrers s’han analitzat conjuntament amb els  alumnes, realitzant una 
sortida on els/les alumnes van exposar les seves opinions sobre l’estat de la via així com els 
problemes amb els que es troben diàriament en els seus desplaçaments casa-escola.  

Aquests carrers van ser objecte d’un inventari viari realitzat pels tècnics redactors del present estudi 
on es van poder detectar els punts febles en termes de seguretat viària. 
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5.3 Situació actual del camí escolar; mancances detectades pels/les 
alumnes 
 

Per tal de recollir les percepcions i opinions dels/les alumnes es va fer una activitat amb els/les 
alumnes de quart i cinquè que va consistir en una sortida per recórrer part dels trams del camí 
escolar i posteriorment una posada en comú de l’activitat ja a l’aula. 

5.3.1. Inspecció de l’entorn amb l’alumnat 

De les diferents sortides amb els/les alumnes de cinquè i sisè de l’Escola Annexa Joan Puigbert 
s’han extreure varies conclusions relatives a al seu coneixement sobre diversos aspectes relacionats 
amb la  mobilitat i la seva percepció respecte l’entorn escolar. A continuació s’agrupen les respostes 
obtingudes per temàtiques:  

 

QUE VEIEM: 

1. Sentits de circulació de la via 
Els/les alumnes, en general, no van tenir problemes per determinar els sentits de circulació, ja 
que els carrers per on es va transitar sempre hi havia circulació i era fàcil de veure. Alguns 
d’ells però encara confonien sentit de circulació amb carrils de circulació. 

 

2. És un carrer de vianants? 

En general la majoria coneixien el significat de carrer de vianants. Alguns d’ells denunciaven 
que de vegades els vehicles hi circulaven igualment i a velocitats massa elevades.  
  

3. Com son les voreres? 

Tenien clar si les voreres eren estretes o amples, a  més, al fer la sortida en grup, era fàcil de 
percebre si es disposava d’espai per caminar sense problemes o no. En general denuncien 
que les voreres del carrer de l’escola i d’algun altre carrer per el qual circulen són molt estretes 
i molts d’ells denuncien que és habitual haver de baixar a la calçada per poder passar. 
 

4. Sabries mesurar les voreres? 

Els/les alumnes estimaven a l’alça les mesures reals de la vorera, però molts van mostrar 
coneixement de mesura de l’espai al comptar els metres fent passes grans. També se’ls va 
explicar la diferència entre ample total de vorera i ample útil lliure de pas doncs era un 
concepte que no molts no havien percebut. 
 

5. L’estat de les voreres? 

L’estat de les voreres de l’entorn de l’escola és desigual en funció dels carrers, però hi ha 
mancances importants. Van denunciar que al llarg dels seus trajectes es troben amb voreres 
en mal estat que els ha fet caure.  
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6. Hi ha sortides de garatges? 

Respecte a aquesta pregunta cal destacar que a la zona existeixen alguns garatges, 
normalment no es troben senyalitzats i alguns són estrets. Es reflexa doncs que aquelles 
sortides de garatge que eren amplies, ells les veien però en altres casos no les percebien i per 
tant, pot constituir en  factor de risc, en altres casos no les percebien per manca d’atenció. 
 

7. Durant el recorregut, quants passos de vianants heu trobat? 

Els passos de vianants no suposen cap problema alhora d’identificar-los ja que estan 
clarament delimitats per senyalització horitzontal. En general la dotació de passos de vianants 
és correcte. Van detectar i denunciar la manca de semàfors als passos de vianants pels quals 
han de creuar.  
 

8. Com són les voreres dels passos de vianants? 

Respecte a la fisonomia de les voreres, en general els resultava fàcil distingir o concretar entre 
voreres rebaixades, vorera i calçada al mateix nivell i vorera amb esglaó. Això és degut a què 
als trams analitzats s’hi troben les tres tipologies, i per tant, no tots els passos de vianants són 
accessibles.   

Existeixen aquests senyals?  (P-20)   (S-13)? 
Respecte als senyals, aquests són fàcilment  identificables, tot i que els/les alumnes no sabien 
la diferència entre ambdós senyals i se’ls hi va haver d’explicar. Després de l’explicació es van 
adonar que hi havia algun pas de vianants que no comptava amb la senyalització vertical 
corresponent.  
 

9.  Els vianants, utilitzen els passos de vianants? 

L'ús dels passos de vianants, hauria de ser la manera de travessar els carrers, però no sempre 
és així, de manera que els nens aprenen comportaments i conductes a través dels adults, i a 
posteriori actuaran en funció d'això. S'observa com la resposta majoritària és "a vegades". 
Molts alumnes reconeixien que ells tampoc els utilitzen sempre. El motiu es deu, tant a les 
presses com a la manca a vegades de passos per fer el creuament. 
 

10.  Els conductors s’aturen? 

L'estrès i la pressa, provoquen a la ciutat que els desplaçaments siguin ràpids i en molts casos 
poc segurs, és per això, que els/les alumnes no van tenir dubtes a contestar "poc", el que es 
converteix per a ells en un factor de risc. 
 

11. Hi ha policia? 

Tots van estar d’acord en denunciar que no hi ha policia a l’entrada i sortida de l’escola i ho 
denuncien ja que han vist que a altres escoles de la ciutat si n’hi ha i no entenen aquesta 
discriminació. Comenten que a vegades hi ha agents cívics als moments d’entrada i sortida de 
l’escola, però no sempre.  
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12. Quan vas a creuar el carrer hi ha obstacles que t’impedeixen mirar als 

dos costats del carrer? Quins són? 
 

La resposta ha estat contundent, sovint troben obstacles que afecten al seu camp de visió. Els 
contenidors i els vehicles estacionats resulten un problema pels/les alumnes en els seus 
trajectes a peu a l’escola ja que els hi redueixen la visió, creant sensacions d’espais petits. 
S’han d’apropar massa a la calçada per poder veure clarament si ve algun vehicle i això és un 
clar perill i així on han expressat. 

13. Hi ha algun senyal que indiqui que hi ha una escola?  

Respecte al senyals, aquest va ser identificable durant el recorregut pel carrer i tots sabien el 
seu significat.  

14.  Com veus el carrer?  

Els/les alumnes han estat crítics amb l’estat dels carrers i han expressat la brutícia puntual 
dels mateixos, tanmateix han denunciat la manca de seguretat ciutadana que perceben a 
determinats llocs com les escales del Passatge dels Picapedrers. 
 

15.  Hi ha vehicles mal aparcats que no et deixen passar? 

Els vehicles mal aparcats constitueixen un factor de risc per als alumnes, ja que depenent de 
la seva localització, la visibilitat, l'accés a les voreres o el desplaçar-se es veuen molt limitats. 
Tots denuncien que durant el seu trajecte sempre hi ha algun vehicle mal estacionat però el 
veritable problema se’l troben tots al carrers de davant la porta de l’escola. Tots coincideixen a 
denunciar el carrer d’Isabel la Catòlica i del Sol, a les hores d’entrada és molt perillós i 
incòmode sent aquest el principal problema amb els que es troben els/les alumnes per accedir 
a l’escola.  
 

5.3.2. Opinions sobre l’estat de l’entorn i propostes dels/les alumnes per al Camí 
Escolar 

Després de la sortida amb els/les alumnes es van posar en comú els aspectes que havien sorgit 
durant la sortida i se’ls va demanar que exposessin les seves idees per millorar el camí escolar.  

Per agrupar totes les opinions s’ha fet una classificació en funció de la seva temàtica:   
 

 Mancances urbanístiques, de seguretat viària i del repartiment de l’espai viari  
 

- Van denunciar l’excés de velocitat a la que circulen molts vehicles, sobretot en els carrers 
Julià de Chia, Josep Morató Grau, Pujada de les Pedreres i al carrer del Carme o Pont de 
la Font del Rei. L’excés de velocitat és un dels perills que ells més perceben i és la causa  
principal de la manca de respecte dels passos de vianants.  

- Perill de caure als escocells dels arbres i al Parc de Vistalegre, pel mal estat de les 
voreres del voltant. 

- En general denuncien que els fanals s’haurien d’encendre abans, ja que hi ha un període 
a la tarda que resta poc il·luminat.   

- Destaquen la mancança d’oferta específica per accedir en bici a l’escola així com 
estacionament segur dins l’escola.  
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- Destaquen l’escassa amplada de moltes voreres de l’entorn de l’escola però destaquen el 
carrer d’Isabel la Catòlica i Pujada de les Pedreres especialment. 

- Destaquen els problemes de seguretat viària i incomoditat que genera l’estacionament 
il·legal a l’entorn escolar a les hores d’entrada i sortida. A la classe es va generar debat al 
ser molts dels conductors que estacionen il·legalment familiars dels alumnes.  La situació 
actual és conflictiva i la majoria van estar d’acord en que s’ha de prendre alguna decisió al 
respecte.  

- Destaquen que sovint es troben problemes de convivència amb els ciclistes a la Plaça 
dels Països Catalans, a la vorera compartida del Pont de la Font del Rei y a la vorera dels 
jardins de Pablo García Cortés.  
 
 

Mancances en seguretat ciutadana i percepció de l’entorn  
 

- Destaquen que la coincidència a les entrades/sortides de l’escola amb els alumnes de l’ 
Institut Jaume Vicens Vives provoquen problemes d’espai per caminar per la vorera del 
carrer Isabel la Catòlica.  

- Destaquen que és habitual la presència de sense-sostre al Passatge dels Picapedrers. 
Algun alumne s’han sentit intimidat per l’actitud d’algun d’ells. 
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6. PROPOSTES D’ACTUACIÓ  

A partir dels hàbits de desplaçament dels alumnes i de la diagnosi realitzada sobre l’estat del camí 
escolar s'inicia el procés de formulació de propostes.  

Aquestes propostes persegueixen dos objectius  principals d’acord amb la diagnosi realitzada: 

1. Augmentar el percentatge d’alumnes que van a peu en els desplaçaments casa-escola 
(actualment 62,5% de mitjana entre els dos cursos). 
 

2. Augmentar la seguretat viària i reduir la sensació de perill que tenen alguns alumnes i 
famílies quan transiten pels vials de l’entorn de l’escola.   

Per assolir aquests objectius les actuacions que contempla aquest projecte són fonamentalment de 
tres tipus: 

� Propostes tècniques:  Persegueixen la millora o reducció dels punts de risc detectats a la 
diagnosi.  

Per assolir aquestes propostes és imprescindible comptar amb el suport dels 
departaments d’Urbanisme, Medi Ambient i de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Girona.   
 

� Propostes educatives:  Es duen a terme als centres escolars, a les classes, a casa i han 
d’involucrar a tots el agents implicats entorn les escoles.  

Per assolir aquestes propostes és imprescindible comptar amb el suport dels 
departaments d’Educació, Comerç, Medi Ambient, Policia Local, la Direcció dels 
centres escolars i les AMPA’s.  
 

� Propostes divulgatives:  Persegueixen difondre les propostes, campanyes i compromisos 
engegats a partir del procés del Camí Escolar per tal d’involucrar i conscienciar a tota la 
societat civil.  

Per assolir aquestes propostes és imprescindible comptar amb el suport dels 
departaments de Comunicació i Comerç de l’Ajuntament de Girona. 
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6.1.  Propostes Tècniques 

A continuació es descriuen les propostes tècniques que van encaminades a solucionar els dos 
principals problemes detectats a l’entorn de l’escola. Per una banda, la manca d’accessibilitat al 
carrer d’Isabel la Catòlica i, per altra banda, l’elevada il·legalitat d’estacionament que es dóna en les 
hores d’entrada/sortida escolar i que posa en perill a tots els usuaris de la via alhora que redueix més 
l’escassa oferta per al vianant existent.  

Proposta 1:  Modificació del repartiment de l’espai viari al carrer Isabel la Catòlica per dotar al 
vianant de més espai i a l’hora evitar l’estacionament il·legal dels vehicles sobre la vorera.   

Al carrer d’Isabel la Catòlica s’ubica l’accés a l’escola. Actualment el carrer disposa de voreres 
d’amples totals compresos entre 1 metre i 1,20 metres en funció del tram. S’ha de tenir en compte 
que aquesta és l’amplada total i hi ha trams on la presència de fanals redueix l’ample lliure de pas a 
0,5 metres o menys. Segons les directrius del Documento Técnico que desarrolla las 
Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de 
los Espacios Públicos Urbanizado  publicat pel Ministeri de Vivenda el Març de 2010, una vorera 
es considera accessible quan disposa d’una ample lliure de pas no inferior a 1,8 m.   

Vist això, les voreres del carrer d’Isabel la Catòlica són completament inaccessibles. Aquest fet 
provoca que en hores de màxima demanda de vianants, la majoria infants, aquests hagin de caminar 
per la calçada amb el consegüent perill que això representa. L’escàs ample de vorera es deu a un 
repartiment viari de la secció que afavoreix el vehicle privat vers el vianant. El vianant disposa 
d’aproximadament 2,40 metres (sumant les dues voreres) mentre que el vehicle privat disposa de 5,6 
metres (carril de circulació+estacionament).  

 
Secció viària del carrer Isabel la Catòlica, amb voreres inaccessibles 

Tenint en compte que el carrer d’Isabel la Catòlica dóna accés a l’escola Annexa Joan Puigbert i a 
l’Institut Jaume Vicens Vives i a l’elevada demanda de vianants existent, s’hauria de modificar l’actual 
repartiment de l’espai viari per poder convertir aquest carrer en un tram del Camí Escolar Segur.  
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A banda del repartiment de l’espai viari poc equitatiu, s’ha detectat un segon problema a aquest 
carrer que encara dificulta més la seguretat, comoditat i accessibilitat dels escolars en el seu camí 
cap a l’escola. Es tracta de la il·legalitat d’estacionament sobre les voreres.  

 
Vehicles estacionats sobre la vorera a l’entrada de l’escola 

Per a solucionar tots aquests problemes es plantegen les següents accions concretes: 

• Eliminar el cordó d’estacionament existent: Es proposa eliminar totes les places 
d’estacionament del carrer. 
 

• Ampliar les voreres: Es proposa ampliar les dues voreres del carrer aprofitant l’espai que es 
guanya eliminant l’aparcament i reduint el carril de circulació a 3,5 metres d’ample. Donat que 
l’últim tram del c. Isabel la Catòlica és de doble sentit de circulació, per facilitar l’accés a 
l’aparcament dels Mossos d’ Esquadra, no és possible ampliar les voreres fins a la cruïlla amb 
el c. Vista Alegre, tot i que seria recomanable.  
 

• Modificar la localització i l’orientació de l’actual pas de vianants de davant l’escola: Es 
proposa eliminar l’actual pas de vianants que dóna accés a l’escola i implantar un de nou que 
segueixi l’itinerari natural dels vianants entre l’accés a l’escola i el carrer del Sol. D’aquesta 
manera es fomenta que els vianants creuin per aquest punt i no per fora del pas, com sovint 
passa ara. Per ampliar l’espai pel vianant en aquest punt es proposa, a part de l’ampliació de 
la vorera, urbanitzar una part del sorral existent a l’accés a l’escola. El següent croquis il·lustra 
de manera esquemàtica aquesta actuació:  
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• Implantar mobiliari urbà a la cruïlla entre els carrers del Sol, Muntanya i Isabel la 

Catòlica per impedir l’estacionament il·legal detectat actualment. L’ampliació d’espai 
destinat al vianant haurà d’anar acompanyada de mesures per protegir-lo ja que, com s’ha 
comprovat, els vehicles sovint no el respecten. Es recomana implantar una tanca que eviti 
que els vehicles accedeixin a la vorera per estacionar de manera il·legal alhora que guia als 
vianants a creuar el carrer pels passos de vianants. Hi ha diversos models de tanques a 
implantar però és recomanable que la tanca sigui reixada perquè no es pugui passar per sota 
i que les seves característiques no incitin a asseure-hi, per tal d’evitar que els infants caiguin 
cap a la calçada. 
 

 
Exemple de tanca implantada davant d’una escola a Guadalajara 

 
 

 
Exemple de tanca implantada davant de les escoles de Barcelona (model Eixample, empresa Benito)  

Al plànol 1 es pot observar la proposta pel carrer d’Isabel la Catòlica.  
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Proposta 2: Eliminar l’estacionament il·legal al carrer Isabel la Catòlica 

Com ja s’ha comentat a la proposta anterior, es proposa ampliar la vorera del carrer Isabel la Catòlica 
i implantar tanques a la cruïlla d’aquest carrer amb els carrers Sol i Muntanya. Tanmateix, s’ha de dur 
a terme alguna actuació per evitar l’estacionament il·legal a la resta del carrer Isabel la Catòlica, ja 
que sinó, la inversió de la proposta anterior serà en va. Hi ha dues maneres d’evitar l’estacionament 
il·legal, o bé posant mobiliari urbà al llarg de tot el carrer o bé impedint la circulació dels vehicles 
durant les hores d’entrada i sortida escolar. A continuació es plantegen tres alternatives:  

• Alternativa 1: Restricció de pas de vehicles durant les hores d’entrada i sortida escolar 
mitjançant la implantació d’una pilona retràctil. 

Aquesta alternativa consisteix en implantar una pilona retràctil a l’inici del carrer Isabel la Catòlica. 
Aquesta pilona impediria el pas dels vehicles durant un horari determinat, concretament durant els 
quinze minuts abans i desprès de cada hora punta (entrada matí, sortida migdia, entrada tarda i 
sortida tarda). Aquesta actuació va acompanyada de la senyalització vertical corresponent indicant 
aquests horaris de restricció de pas. Fora d’aquests horaris, la pilona romandrà baixada i és podrà 
circular. Aquesta mesura no afecta als residents del carrer ja que no hi ha cap gual al primer tram 
d’Isabel la Catòlica. Els residents que vulguin accedir als seus garatges ho podran fer pel carrer Sol 
fins a enllaçar amb el següent tram del carrer Isabel la Catòlica.  

A continuació es poden veure unes imatges d’implantació d’una mesura similar a l’Escola Emili 
Carles-Tolrà de Castellar del Vallès: 

  
Pilona a l’Escola Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès 

• Alternativa 2: Prohibició de pas de vehicles durant les hores d’entrada i sortida escolar 
mitjançant senyalització vertical i una càmera de trànsit.  

A efectes pràctics, aquesta alternativa és igual que l’anterior, prohibeix la circulació de vehicles durant 
les hores d’entrada i sortida escolar. La diferència és que la prohibició de circulació de vehicles no es 
fa mitjançant un element físic (pilona) sinó mitjançant senyalització vertical que així ho indiqui. 
Físicament es podrà circular en vehicle privat, però si algun vehicle entra pel carrer durant les hores 
de prohibició, serà enregistrat i multat.  
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Exemple de possible senyalització a implantar a l’ inici del carrer Isabel la Catòlica 

• Alternativa 3: Implantar mobiliari urbà al llarg de les dues voreres del carrer Isabel la 
Catòlica, des del Camí del Palco fins el carrer Vista Alegre.  

Les dues alternatives anteriors limitaven l’estacionament il·legal prohibint la circulació de vehicles en 
hora punta. Aquesta alternativa però permet la circulació de vehicles durant tot el dia però protegeix 
les voreres implantant mobiliari urbà fix que impedeixi l’estacionament il·legal. S’haurien d’implantar 
pilones al llarg de les dues voreres, si bé això suposa reduir l’espai destinat al vianant.  

Proposta 3:  Modificació de l’horari de la zona verda als carrers Terç dels Miquelets, Univers i 
Prat de la Riba.  

Tenint en compte que l’ampliació de voreres proposada determina l’eliminació de l’estacionament a 
tot el carrer Isabel La Catòlica, es proposa modificar l’horari de funcionament de les places de la zona 
verda d’aquestes tres vies properes a l’escola, perquè les famílies que han de portar als alumnes en 
vehicle privat disposin d’oferta per estacionar sense pagar. 

Actualment l’horari de la zona verda és de dilluns a dissabte laborables de 8 a 20 hores. Fora 
d’aquest horari, l’estacionament en zona verda és gratuït i lliure. Es proposa que en aquests carrers 
la regulació comenci a les 9:30h. Per altra banda, també es podria estudiar la possibilitat de que 
durant les hores de restricció de pas de la proposta 2 (Alt. 1 i 2) es pogués estacionar sense treure 
tiquet.   



CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT      34 

                                               

Donada la baixa ocupació detectada en aquestes places, aquesta proposta no hauria de perjudicar el 
correcte funcionament de la zona verda en aquests carrers.  

 

 
Carrers on modificar les característiques de la Zona Verda (plànol nº 2) 

Proposta 4:  Millorar l’accessibilitat al carrer del Sol.  

El mateix problema d’il·legalitat d’estacionament detectat al carrer d’Isabel la Catòlica s’ha observat al 
carrer del Sol a les hores d’entrada i sortida de l’escola. En aquest cas el problema és més flagrant 
perquè recentment s’han fet obres al carrer per millorar la mobilitat a peu, ampliant les voreres i 
implantant passos de vianants. És habitual que els vehicles estacionin sobre la vorera, al tram més 
proper a l’escola, dificultant el pas dels vianants. Tanmateix molts dels veïns del carrer han manifestat 
el seu malestar davant d’aquest fet al no poder sortir dels seus garatges per culpa dels vehicles 
estacionats il·legalment.  

 
Vehicle estacionat sobre la vorera a la cruïlla entre els carrers del Sol i d’Isabel la Catòlica 
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Vehicles estacionats sobre les voreres al carrer del Sol. La vorera dreta gairebé resta inutilitzable 

Tot i que la il·legalitat es concentra en moments puntuals del dia, es proposa implantar mobiliari urbà 
a les voreres, més enllà de la pròpia cruïlla, per tal d’impedir aquestes males pràctiques. Hi ha 
diverses alternatives, una podria ser implantar pilones, una altra podria ser allargar les tanques 
proposades a la proposta 1 (tanques al carrer del Sol a la cruïlla amb Isabel la Catòlica) fins a la 
cruïlla amb el carrer Prat de la Riba. Si s’opta per la segona, en aquest segon tram amb tanques es 
podria optar per un model més obert, com l’ utilitzat al c. Ultònia. 

 

 
Exemple de tanca al carrer d’Ultònia 
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Exemple de pilones a la Plaça de l’Hospital 

Al plànol 1 i 2 es pot observar la proposta pel carrer del Sol. 

Proposta 5:  Millorar les condicions d’accessibilitat al carrer de la Muntanya 

El carrer de la Muntanya és un carrer que l’Ajuntament de Girona ha senyalitzat com a carrer de 
prioritat per a vianants amb límit de velocitat 20 km/h. S’ha d’indicar que el senyal implantat no és 
correcte segons el Reglament General de Circulació, s’hauria d’implantar el senyal S-28 (Carrer 
residencial). Aquest senyal ja porta implícit que el vianant disposa de prioritat vers el vehicle 
motoritzat i que la velocitat màxima permesa és de 20 Km/h. 

 

El problema actual del carrer de la Muntanya és que la calçada i la vorera es troben a diferent nivell i 
que les voreres són de menys d’un metre cadascuna. Tot i que el vianant disposa de preferència si 
camina per la calçada, el fet que vorera i calçada no es trobin al mateix nivell pot portar a equívoc 
sobre qui disposa de preferència, malgrat la senyalització existent.  
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Per aquest motiu es proposa implantar un senyal S-30 (Zona 30) a l’inici del carrer i el senyal S-31(Fi 
de zona 30) al final del carrer Muntanya. La zona 30 es defineix com una via de circulació 
especialment condicionada que està destinada en primer lloc als vianants. La velocitat màxima dels 
vehicles està fixada en 30 Km/h. Els vianants disposen de prioritat.  

Actualment el carrer no disposa de pas de vianants al seu inici, és a dir, a la cruïlla amb la Pujada de 
les Pedreres. Es proposa implantar un pas de vianants elevat en aquest punt que alhora servirà com 
a porta d’entrada a aquest carrer amb un trànsit pacificat, malgrat que el senyal de prioritat, tant la S-
28 com la de zona 30, no fa necessària la instal·lació d’un pas de vianants.  

D’altra banda, el carrer és ple de pilones metàl·liques, de diferents tipus, per evitar l’estacionament 
il·legal. Es proposa minimitzar la presència de pilones i concentrar-les allà on estacionen els vehicles 
il·legalment. 

Al tram final del carrer, quan canvia el traçat, es proposa ampliar la vorera nord i protegir-la amb una 
tanca. Tanmateix es proposa elevar el pas de vianants existent al final del carrer, és a dir, just abans 
d’arribar a la cruïlla amb el carrer Isabel la Catòlica.  

Al plànol 1 es pot observar la proposta pel carrer de la Muntanya. 

Proposta 6:  Millorar  l’accessibilitat al carrer Vista Alegre.  

Es proposa implantar una vorera que connecti el parc de Vista Alegre amb el solar d’aparcament 
existent al mateix carrer. Tanmateix es proposa implantar un nou pas de vianants que connecti 
aquesta nova vorera amb el Passatge dels Picapedrers. D’aquesta manera es millora l’accessibilitat 
en aquest tram, ja que actualment els vianants que provenen del solar d’aparcament no disposen de 
vorera ni de pas de vianants per accedir al Passatge de Picapedrers o continuar pel c. Vista Alegre. 
Tenint en compte que properament s’instal·larà un ascensor al Passatge dels Picapedrers per 
connectar de manera accessible el carrer Vista Alegre amb el c. Isabel la Catòlica, aquesta actuació 
és fonamental per garantir l’accessibilitat dels itineraris. Al plànol 1 es pot veure grafiada aquesta 
proposta.  

Proposta 7:  Millorar les condicions d’accessibilitat al voltant de la parada de la Pujada de les 
Pedreres de la línia 7. 

Les dues parades de la L7 existents a la pujada de les Pedreres, just a la cruïlla amb el carrer del Sol 
es troben ubicades abans del pas de vianants, cadascuna en el seu sentit de la marxa. El problema 
és que quan el bus es troba aturat, resta visibilitat sobre els vianants que es disposin a creuar el pas. 
Aquest problema és especialment greu en la parada implantada en sentit cap al riu, perquè poden 
passar vehicles al costat del bus aturat i no veure els vianants que estiguin creuant.  

Es proposa desplaçar les dues parades, després del pas de vianants, però prioritàriament la que es 
troba en sentit descendent, just passat el pas de vianants.  
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El Bus parat a la parada, fa de pantalla sobre el pas de vianants 

Proposta 8: Millorar la visibilitat sobre diversos passos de vianants.  

En molts passos de vianants es permet l’estacionament abans del mateix pas de vianants, fet que 
disminueix la visibilitat sobre els vianants que es disposen a creuar, bàsicament si són nens o nenes.  

La millor opció és implantar orelleres, però si no es pot per pressupost, a curt termini es poden 
implantar pilones o substituir la plaça d’estacionament de vehicles per estacionament per a motos o 
bicis. Els passos de vianants sobre els què s’ha de millorar la visibilitat són:  

• Pas de vianants del carrer del Riu Onyar, abans de la cruïlla amb el carrer Josep Morató. 

 

• Carrer de l’Olivera abans de la cruïlla amb el carrer Julià de Chia. 
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• Carrer del Prat de la Riba, just abans de la cruïlla amb el carrer del Sol. En aquest cas es 
recomana implantar mobiliari urbà abans del pas de vianants. Amb aquesta actuació a més 
de millorar la visibilitat s’ evita que els vehicles circulen per aquest punt trepitjant la vorera.   

Les actuacions proposades es recullen al plànol 2. 

Proposta 9:  Ampliació de la vorera sud de la Pujada de les Pedreres, tram comprès entre el 
carrer de R. Ferràndiz i el carrer de la Muntanya.  

Com van manifestar els alumnes a classe, en aquest tram disposen de més espai els arbres que els 
vianants. Tenint en compte l’escàs ample útil de vorera d’aquest tram s’hauria d’arranjar la part 
arbustiva per tal de guanyar més espai de vorera.  
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Proposta 10: Implantació de guals al pas de vianants  del Passeig de Fora de la Muralla, just 
abans de la cruïlla amb la Pujada de les Pedreres: 

 

Proposta 11:  Implantar passos de vianants  a les cruïlles on no n’hi ha: 

• Pujada de les Pedreres, a la cruïlla amb el Passeig de Fora Muralla. 

 

• Al c. de la Muntanya, tal com ja s’ha comentat, es proposa un pas elevat a l’inici i desplaçar 
l’existent al final del carrer fins la cantonada amb el carrer d’Isabel la Catòlica i fer-lo elevat.  

Proposta 12:  Implantar senyalització específica per alertar als c onductors de vehicles que 
estan circulant per una zona escolar.   

Es proposa implantar una nova senyalització basada en panells verticals i marques viàries. Es 
proposa que els panells continguin el senyal P-21 amb un fons groc i acompanyat de la llegenda 
“Zona Escolar”. La marca viària serà també el senyal P-21.  
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ZONA ESCOLAR

 
Senyalització vertical específica proposada 

 
Marca viària específica proposada 

• Carrer Isabel la Catòlica: 1 senyal vertical i 2 senyals horitzontals. 

• Carrer del Sol: 2 senyals horitzontals. 

• Carrer de la Muntanya: 2 senyals horitzontals. 

• Pujada de les Pedreres: 1 senyal vertical i 2 senyals horitzontals. 

• Passeig de Fora de la Muralla: 1 senyal horitzontal. 

• Carrer de Vista Alegre: 1 senyal vertical i 2 senyals horitzontals. 

• Carrer de Josep Morató: 1 senyal horitzontal. 

Proposta 13:  Implantar senyalització vertical als passos de viana nts.  

Es proposa implantar el senyal S-13 de reforç als passos de vianants de les següents vies:  

• Carrer de Vista Alegre: 2 senyals 

• Pujada de les Pedreres: 4 senyals 

• Passeig de Fora de la Muralla: 2 senyals 

• Carrer d’Isabel la Catòlica: 1 senyal. 

 

 
S-13 
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Proposta 14:  Repintar i arranjar els passos de vianants en mal estat:  

• A l’inici del carrer del Riu Onyar, a la cruïlla amb el carrer del Carme. Actualment la 
pintura del pas de vianants és gairebé imperceptible. Tanmateix l’estat del ferm en aquest 
punt és molt deficient i pot provocar caigudes.  

 

• Al Pont de la Font del Rei, just abans de la cruïlla amb el carrer del Carme. El ferm es 
troba en molt mal estat de conservació, dificultant l’accessibilitat i comoditat dels vianants però 
també dels vehicles. 

 

Proposta 15:  Millorar la seguretat dels vianants a les cruïlles on hi ha carril bici.  

Es proposa reforçar la senyalització vertical i horitzontal a les interseccions dels itineraris dels 
vianants amb el carril bici de les vies que formen part del Camí Escolar, és a dir, a la Plaça dels 
Països Catalans i al carrer del Carme. Actualment, no totes les cruïlles es troben correctament 
senyalitzades, no a tots els carrils bici hi ha el senyal de cediu el pas.  
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Cruïlla entre l’itinerari dels vianants i el carri bici al c. Carme, una banda del carril no disposa del senyal de cediu 

el pas.  

Proposta 16:  Eliminar les pilones interiors del carrer Julià de Chia.  

Actualment al carrer Julià de Chia hi ha implantades pilones a la calçada per evitar l’estacionament 
il·legal i per guanyar espai per al vianant. El problema és que hi ha algun tram on hi ha una segona 
fila de pilones que impedeixen la correcta circulació de vianants. Tot i això, a llarg termini s’haurien 
d’ampliar les voreres i eliminar totes les pilones. 

 

Les actuacions proposades es poden veure localitzades als plànols número 1 i 2. 
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Proposta 17:  Convertir els carrers del Camí Escolar en carrers on la bicicleta pugui compartir la 
calçada amb el vehicle per tal de fomentar l’ús d’aquest mode de transport entre els alumnes de 
l’escola. Per això s’hauran d’implantar marques viàries del tipus “Sharrows” a l’ inici dels carrers. 
Amb aquest senyal s’alerta als conductors de que comparteixen calçada amb els ciclistes i que les 
bicicletes disposen de preferència. La velocitat màxima permesa ha de ser de 30 km/h. Aquesta 
limitació de velocitat permet que la bici comparteixi aquest espai de manera més segura.  

 

  

Les actuacions proposades es poden veure localitzades als plànols número 1 i 2. 

Proposta 18:  Adequar un itinerari per a vianants accessible des del c. Julià de Chia fins els 
Passatge dels Picapedrers. Actualment aquest trajecte es realitza o bé pel Parc de Vista Alegre o bé 
pel solar d’estacionament del c. de Vista Alegre. En el primer cas l’itinerari obliga als vianants a fer 
molta volta, en el segon cas l’itinerari no és accessible.  

Al plànol 2 es mostra l’itinerari proposat. 

Altres recomanacions:  

Durant la inspecció tècnica i arran de la conversa amb els alumnes s’han detectat altres punts febles 
que es comenten a continuació: 

• A la plaça existent davant l’accés a l’escola hi ha uns pals de fusta que delimiten el camí. 
Alguns alumnes han manifestat que molesten i que els haurien de treure, ja que provoquen 
caigudes.  
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La principal funció d’aquests pals és contenir la sorra per tal que no arribi a la vorera i evitar 
així que aquesta s’embruti i pugui ocasionar caigudes per relliscades. Per aquest motiu es 
proposa substituir aquests pals per unes jardineres. D’aquesta manera es mantindria la 
funcionalitat i alhora s’evitaria que els infants hi caminessin per sobre. La posada a punt 
d’aquests jardins així com el seu manteniment es pot integrar dins d’alguna activitat per dur a 
terme entre els alumnes de l’escola.  

 
Exemple de jardineres que poden contenir la sorra 

• Segons l’aranya dels desplaçaments, el recorregut dels alumnes entre la Plaça dels Països 
Catalans i el carrer del Carme es fa pel Pont de la Font del Rei, on els vianants comparteixen 
la vorera amb els ciclistes. Es considera més segur que els vianants circulin pel pont paral·lel 
exclusiu per a vianants. És per aquest motiu que si es senyalitza el camí escolar, es proposa 
que aquest itinerari es senyalitzi pel pont exclusiu de vianants.  

 
Pont d’ús exclusiu per a vianants  
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• El solar d’estacionament existent al costat del Parc de Vista Alegre podria ser utilitzat com un 
espai per realitzar ”stop & go”. Els agents cívics o nous voluntaris que puguin sorgir arrel de 
diverses activitats del camí escolar poden encarregar-se d’acompanyar els alumnes des del 
solar fins a l’escola a través del Passeig dels Picapedrers.  

• S’haurien de reforçar les tasques de neteja en l’entorn escolar. Es van detectar diversos 
bancs bruts i per tant inutilitzables a les zones d’espera i joc de davant l’escola.  
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6.2. Propostes Educatives 

El Camí Escolar Segur significa crear actituds de convivència social, s'ha de fer possible la 
col·laboració, la cooperació i la solidaritat. A més d'informar i educar als alumnes en mobilitat i 
seguretat viària, se'ls ha de transmetre valors de respecte i de convivència social. En aquest procés 
els nens són fonamentals però també ho és la resta de la societat, per tant, cal aconseguir la seva 
participació. Es tracta, en definitiva, de crear una ciutadania activa on a més dels agents implicats 
més directament (alumnes, centres escolars, famílies, administració), els comerciants i veïns de la 
zona també participin en la realització del Camí Escolar Segur. 

Els veïns i comerciants, en associacions o individualment, i les institucions o entitats del barri, poden 
convertir-se en animadors de la cultura viària basada en la coexistència pacífica.  

Agents Implicats: Departaments d’Educació, Comerç, Medi Ambient, Policia Local, Centres 
Escolars i AMPA’s.   

Per a aconseguir aquesta participació activa, es poden plantejar les següents actuacions: 
 

o El Bus a peu 
o Comerç Amic 
o Acompanyament dels alumnes més grans als més petits des dels cotxes a 

l’escola. 
o Comissió de Mobilitat Escolar 
o Altres activitats per realitzar a l’escola 

  
� El Bus a peu 

El Bus a Peu és una proposa perquè els escolars facin a peu el recorregut cap a l’escola, seguint una 
xarxa d'itineraris segurs i acompanyats d’un conductor que els recull  a unes parades senyalitzades. 
Pares i mares o d’altres voluntaris es reparteixen el trajecte per a “conduir el bus” a peu pels itineraris 
senyalitzats.  

Existeixen diverses maneres de dur a terme aquest projecte. Hi ha escoles on el lideratge del projecte 
es porta des de l’escola, a d’altres des de l’Ajuntament, a d’altres es contracta a una empresa 
dinamitzadora..., no hi ha una única manera d’iniciar aquest projecte ja que cada escola disposa 
d’una realitat diferent. A l’Annex 8.3  es presenten una sèrie d’exemples d’implantació del bus a peu 
que podrien servir de guia per a iniciar el projecte a l’Escola Annexa Joan Puigbert.  
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Exemple d’implantació del Bus a Peu a Reus 
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� Comerç Amic 

Una vegada engegat el Camí Escolar i actuacions com el Bus a peu, es pot buscar la implicació dels 
comerciants. Per a això, als comerciants que tenen els seus locals al llarg del camí se'ls informa 
sobre el Bus a peu perquè participin en el projecte. Se'ls facilita un full informatiu i una 
adreça/telèfon/e-mail, per a posar-se en contacte amb els organitzadors si estan interessats a 
participar. 

La participació pot realitzar-se de diferents maneres: des de posar un adhesiu en la porta per marcar 
el camí, o implicar-se directament i participar en l'organització de la ruta, ajudar amb l'equipament 
necessari (ex. Proveir gorres) o inscriure's com “cases segures” per als casos que els pares no hagin 
pogut recollir a un nen a la parada, aquest podrà esperar en la “casa segura” fins que arribin.  

Així doncs si els alumnes es perden, han d’esperar a un adult, necessiten telefonar o algú els 
molesta, poden comptar amb un comerç amic. Tot i que a l’entorn de l’escola Annexa no hi ha 
molts comerços, és especialment important comptar amb la complicitat dels existents .  

 

Logotip de Comerç amic utilitzat dins el projecte de camí escolar de Vic 

 

Logotip de Comerç amic utilitzat dins el projecte de camí escolar de Cornellà 

 

Logotip de Espai amic utilitzat dins el projecte de camí escolar de Barcelona 

Per tal de dur a terme aquesta actuació, alguns ajuntaments posen a disposició uns formularis per tal 
que els comerços s’inscriguin en el projecte.  
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Formulari per inscriure’s en el projecte de “comerç amic” anomenat “Caminets” a Tordera 

 
� Acompanyament dels alumnes més grans als més petits des dels cotxes a l’escola. 

És un fet que molts dels alumnes no disposen d’alternativa al vehicle privat, per la qual cosa sempre 
hi haurà un nº destacat de vehicles a l’entorn de l’escola a les hores punta. Es tracta de minimitzar les 
molèsties que els vehicles ocasionen per això amb el camí escolar s’ha proposat eliminar 
l’estacionament il·legal i redirigir els vehicles a que estacionin correctament. Per agilitzar 
l’acompanyament fins a l’escola es proposa que alumnes més grans de l’escola facin, en torns 
rotatius, de reforç per l’acompanyament als més petits i així els conductors no haurien ni baixar del 
cotxe.  

 
� Comissió de mobilitat escolar 

Per a fomentar l'educació viària i fer un seguiment del projecte és convenient crear en el centre 
escolar una comissió de mobilitat. Aquesta comissió estarà formada per representants de cadascun 
dels col·lectius involucrats (AMPA’s, Professors, Directors del centre, alumnes), amb les següents 
funcions: 

Funcions: 
• Valorar i exposar als implicats els resultats de les accions portades a terme.  
• Realitzar un seguiment de les accions.  
• Facilitar els desplaçaments a peu de l'alumnat (acompanyament, etc.)  
• Participació en activitats, com per exemple la Setmana de la Mobilitat, o altres iniciatives 

que es desenvolupin a la ciutat.  
• Impulsar activitats per a donar a conèixer als alumnes quines són les infraccions que es 

produeixen en la via pública (cotxes, vianants, etc.). 
• Fomentar l'estacionament correcte per part de les famílies que acompanyen als seus 

fills amb cotxe.  
• Analitzar la possibilitat d'establir horaris flexibles, en funció del curs per exemple.  
• Foment d'activitats relacionades amb l'educació viària.   

 
 
Un altra vegada, la comissió de mobilitat escolar es pot configurar de manera diferent en funció de les 
particularitats de l’escola. Per exemple, a l’Escola Turó del Cargol de Barcelona s’organitzen de la 
següent manera: 
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http://www.turodelcargol.org/index.php/l-ampa-mainmenu-37/junta-i-comissions-mainmenu-
159/camscolar-mainmenu-81 
 
 

�  Activitats per realitzar a l’escola per promocionar  el Camí Escolar: 

  
� Concurs per escollir el logotip del Camí escolar que es podrà implantar al comerç amic, al bus 

a peu, al mobiliari urbà.  
 

� Camí a l’escola Fashion Show 
 

Es tracta de decorar el calçat amb el qual es va a escola, i a l'arribar donar premis de més 
original, el més bonic, el més còmode, etc. Però el més important és que tots els alumnes 
tinguin recompensa, perquè del que es tracta és d'animar-los a participar i caminar a 
l'escola, no de decebre'ls. 
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� En el meu camí a l’escola 

Quan els alumnes van a escola han d'apuntar tot el que veuen en el recorregut. Es comença 
per demanar-los que interpretin de la manera que millor sàpiguen (redacció, dibuix, 
representació) el que els crida més l'atenció. Més endavant, que apuntin les coses que 
creuen que els fa el camí fàcil, i quines fan el camí difícil o perillós. Amb aquestes 
observacions es faran debats i/o treballs en classe i es poden introduir temes des de 
Seguretat Viària fins a consciència per les normes cíviques. 

 
� Quant contaminen els vehicles? 

Se'ls donarà una fitxa on han d'apuntar tots els vehicles a motor que veuen i quin tipus són. 
Més tard, amb aquestes dades es pot veure el nivell de contaminació que es troben en el 
camí, i així conscienciar-los del problema, que els afecta directament a la seva salut i al 
medi ambient. 

 
� Investigant el Transport Públic 

A classe s'encarregaran de buscar totes les línies d'autobusos que passen pel col·legi, i quines 
connexions tenen amb altres punts de la ciutat. 

 
� Investiga el teu carrer “Imagina la teva ciutat” 

Es tracta d'una espècie de concurs de representació de com és el seu camí i com volen que sigui. 
Totes les aportacions seran exposades en el col·legi, i entre els alumnes votaran la que més els 
agradi. D'aquesta es farà un estudi/oferta i es presentarà a l'administració per a convertir-lo en 
realitat. L'objectiu de totes aquestes activitats és motivar als nens i nenes que vagin a casa 
caminant. 
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�   “Atent ve el cotxe!”  

Consisteix en mesurar 100 metres de vorera propera a la seva escola que considerin perillosa. Es 
fan grups i se’ls distribueix al llarg d’aquests 100m., fent mesures de decibels, d’ús del cinturó de 
seguretat, d’ús del telèfon mòbil i si els nens van correctament asseguts. Ja a l’aula, s’analitzen les 
dades obtingudes i se’n extreuen conclusions. Aquesta activitat serveix també per aprendre a 
utilitzar el sonòmetre. 

 

 
�  Multes simbòliques  

Es tracta de fer sortides amb els alumnes per l’entorn de l’escola i posar multes simbòliques 
a aquells vehicles que estiguin mal estacionats. D’aquesta manera s’aconsegueix que els 
conductors que estacionen malament prenguin consciència directa dels inconvenients que 
poden causar  als vianants amb el seu incivisme a l’hora que ho fan els nens i nenes. 

   

 
�  Premis per quilòmetres recorreguts a peu (individual, per classes...). 

 
�  Arbre del Camí Escolar  

Es col·loca un arbre amb branques sense fulles en el vestíbul de l'escola. Cada curs tindrà 
fulles, verdes per als alumnes que arriben a peu, grogues per als quals utilitzen transport 
públic i marrons per als que vénen amb moto o cotxe, que repartirà als seus alumnes 
d'acord amb el mitjà de transport en el qual accedeixen a l'escola. Aquestes fulles s'han de 
col·locar en l'arbre a principi de curs i anar modificant-les a mitjans trimestre i al final. 
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D'aquesta manera es pot veure l'evolució dels mitjans de transport utilitzats, per tant del 
Camí Escolar Segur, i també serviria per a potenciar que els alumnes segueixin el Camí 
Escolar Segur per a tenir un arbre verd.  

 

 

 
�  Mapamundi del Camí Escolar 

Es col·loca un gran mapamundi en els passadissos o en el vestíbul de l'escola i a cada curs 
o classe se'ls adjudica una icona que hauran escollit ells. A partir d'aquí es van sumant els 
quilòmetres de cada alumne per curs o classe, i es van afegint al mapamundi. Al final del 
curs es podrà veure quins països han recorregut i que curs o classe ha arribat més lluny. 

 

6.3. Propostes divulgatives 
 

Totes les iniciatives anteriors necessiten, a més de la participació i la implicació en el projecte 
col·lectiu dels departaments esmentats, un treball d’informació i divulgació per tal de que tots els 
residents del barri en tinguin coneixement, i a poc a poc el vagin fent seu. També és necessària la 
informació a les persones que ocasionalment circulin per aquest camí escolar. Per això és molt 
important la creació d’una “imatge de marca”  que permeti identificar el camí Escolar. 
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Imatge de marca del camí escolar d’Ordino (Andorra) 

 

 
Imatge de marca del camí escolar de Cornellà de Llobregat 

 

 
Imatge de marca del camí escolar d’Aldaia 

  
Imatge de marca del camí escolar de Madrid i Barcelona respectivament 
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En aquest sentit, és a més imprescindible la producció i difusió de material informatiu, els contactes 
amb els mitjans de comunicació donant a conèixer el projecte com a una iniciativa del barri, la 
proposta de jornades lúdiques o animacions al carrer per avalar el projecte de Camí Escolar i que 
aquest passi a ser una proposta col·lectiva que tingui un ampli ressò i una màxima participació.  

   

 
Festa de posada en marxa del camí escolar de Cornellà de Llobregat 

 

 

Una altra manera de divulgar els camins escolars a peu és la proposta que realitza l’ Ajuntament de 
Tordera, què reparteix als alumnes i les famílies uns plànols on es mostren els camins escolars. En 
aquest plànol s’agrupen els itineraris a l’escola des de diferents punts del municipi, com també els 
comerços amics i d’altres serveis i equipaments d’interès com la biblioteca o centres esportius.  
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Imatge de marca del camí escolar de Tordera i Plànol de camins segurs 

http://www.tordera.cat/document.php?id=4652 

 

Agents implicats:  Departaments Comunicació i Comerç de l’Ajuntament de Girona. 
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7. INICI, SEGUIMENT DEL PROJECTE I VALORACIÓ DE 
L’EXPERIÈNCIA 
 

La posada en pràctica del Camí Escolar és un moment essencial per a l’èxit del projecte, ja que 
qualsevol incident en aquesta fase inicial podria posar en dubte la seva viabilitat. Per això és 
necessari una planificació detallada de les actuacions dels diferents agents implicats durant, sobretot, 
els primers dies, així com la recollida de la informació diària que els agents participants en els 
projecte poden aportar i que permetrà que el professorat dels centres i les famílies puguin fer una 
valoració del seu desenvolupament. És necessari resoldre els desajustaments que s’hagin produït i 
que el centre comuniqui als representants de l’Administració municipal les mesures tècniques que cal 
modificar, en el cas que requereixi.    

És convenient que els nens i les nenes participants en el projecte del Camí Escolar aportin les 
impressions recollides durant el desplaçament d’anada i tornada de l’escola i que puguin 
reinterpretar,  amb l’ajuda de famílies i mestres, les diferents vivències que han tingut.  

Un projecte com el de Camí Escolar necessita ser valorat després d’un temps determinat de la seva 
aplicació, com pot ser el final del curs. És imprescindible que aquesta valoració es faci amb cert rigor, 
amb instruments com enquestes, entrevistes, indicadors, etc, a fi de detectar el nivell de satisfacció 
de tots els agents que participen en el projecte i realitzar els ajustaments necessaris per aconseguir 
la finalitat inicial: Aconseguir que els alumnes puguin anar caminant autònomament fins l’escola de 
manera segura.  

A continuació s’adjunten una sèrie d’indicadors que són útils per portar un control més quantitatiu del 
servei i que permetrà observar l’evolució del projecte del camí escolar i veure quins són els aspectes 
que evolucionen positivament o en contra quins són aquells aspectes que involucionen i per tant s’ha 
d’incidir més per revertir la situació.   

  

I. Mobilitat:  

% d’alumnes que van a peu a l’escola 

% d’alumnes que van en bicicleta a l’escola 

% d’alumnes que utilitzen el Bus a Peu 

Nº de línies de Bus a Peu 

% d’alumnes que utilitzen el cotxe compartit 

II. Seguretat:  

Km de xarxa  d'itineraris de camins escolars  

% de km de vorera de més de 2 metres d'ample útil, respecte al total d'itineraris escolars 

Nº d'infraccions detectades per consum d'alcohol en via pública.  

Nº d'infraccions detectades per venda d'alcohol a menors. 

Nº d'infraccions detectades per venda de tabac a menors  
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Nº de menors atropellats  

Nº d'inspeccions realitzades a locals sobre total de locals inventariats que freqüenten els menors. 

Nº d'infraccions detectades saltar-se passos de vianants, semàfors o per excés de velocitat en els 
entorns del camí escolar. 

III. Senyalització:  

Nº de senyals específics de Camí Escola Segur. 

Nº de passos de vianants segurs en els itineraris (% respecte el total)  

IV. Educatiu:  

Nº de parcs infantils de trànsit 

Nº d’activitats relacionades amb el trànsit   

És convenient donar a conèixer els resultats de la valoració per part dels diferents agents implicats a 
la resta de col·lectius que han participat a l’experiència i és interessant plantejar-se també, la 
possibilitat d’emprendre una tasca de divulgació a fi d’estendre la proposta a d’altres centres escolars 
de la ciutat.  
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8. ANNEX 

8.1. Models d’enquesta  
 
 
 

ENQUESTA PER A L’ALUMNAT PER TREBALLAR A L’AULA  

MILLORES EN EL CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA JOAN PUIGBERT 
 
 
Edat:_________ Curs:_________ 
Adreça de residència: _______________________ Població:________________________   
 
 
1. Quins dels mitjans de transport següents utilitzes per anar o tornar de l’escola? 
 

Per anar a l'escola Per tornar de l'escola

A peu

En bicicleta

Bus urbà 

Transport Escolar

Cotxe privat fins a l’escola 

Altres  
 

2. Vas a dinar a casa? 
 
� Si         � No           
 
 
3. Si no  vas amb transport escolar, amb qui vas a l’escola o tornes de l’escola? 
 

A l'anada a l'escola A la tornada de l'escola

Sol/a

Amics/igues

Companys de classe

Mare/Pare

Avi/àvia
Germà/ana
Cangur
Veïns  
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4. Si no  vas sol/a a l’escola, t’agradaria anar-hi? 
 
� Sí     � No      Per__________________________________________________ 
� Vaig amb amics/gues.  
 
5. Creus que la teva família vol que vagis sol/a a l’escola (peu, bus urbà, etc.)?  
  
 � Sí  � No   Per què?  ______________________________________________ 
 
6. Si és que no , quines situacions creus que afavoririen el fet que la família et deixi anar 
sol/a o amb amics/gues a l’escola? 
 
� Les carreteres més amples �Carrers amb pas exclusiu per a vianants   
� Més policia � Eliminació dels obstacles a les voreres        
� Més il·luminació als carrers                � Altres __________________________ 
 
7. Tens bici? 
 
� Sí  � No    
 
8. T’agrada anar amb bici 
 
� Sí  � No    
 
9. si no vas al cole en bici, te agradaria anar? 
 
� Sí  � No   Per què?  ______________________________________________ 
 
10. En cas que et portin a l’escola en cotxe o en moto, a què creus que es deu? 
 
� Més ràpid  � Per por   � No ho sé 
� Més segur  � Per itinerari feina  � Altres___________________ 
 
11. Si vas en cotxe, on seus?  � Davant � Darrera � Depèn del dia 
 
12. Quan vas en cotxe utilitzes el cinturó de seguretat?   
 
� Sí  � No  � A vegades 
 
13. Si vas amb moto, portes un casc homologat i el dus ben lligat? 
 
� Sí  � No  � A vegades 
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ENQUESTA A LES FAMÍLIES   
MILLORES EN EL CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA JOAN PUIGBERT 

 
Adreça de residència: ________________________________________ 
Població: __________________  
Curs:_____________ 
 
1.  Qui acompanya al seu fill/a per anar a l’escola o tornar de l’escola? 
 

A l'anada a l'escola A la tornada de l'escola

Sol/a

Amics/igues

Mare/Pare

Germà/ana

Un altre familiar

Amics/igues i un adult

Cangur

Altre persona quina  
 
2. Quin mitjà de transport utilitzeu per anar o tornar de l’escola? 
 

 Per anar a l'escola Per tornar de l'escola

A peu

En bicicleta

Bus urbà +  a peu 

Transport Escolar

Bus urbà  

Cotxe privat fins a l’escola 

Altres 
 

 
3. Quant trigueu en arribar de casa a l’escola? 
 
4. Quant trigueu en tornar de l’escola a casa? 
 
5. Si aneu en cotxe, on pareu per recollir o deixar els nens i les nenes ? 
 
On?       Davant de la porta de l’escola                A _____metres de l’escola   
Com?   Aparqueu en zona no autoritzada          Aparqueu en zona permesa   
 
6. A quina distància de l’escola estaríeu disposats a aparcar legalment?  
_____metres 
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7. Un cop heu deixat el vostre fill/a, on aneu?  
�Casa   �Feina   �Oci    �Altres:_____________ 
 
8. A més a més del conductor, quantes persones van al cotxe?  ____ 

 
Són totes de la família?      �Sí         �No 
 

9. Porteu altres companys dels vostres fills/es al cotxe?   �Sí     �No    
 
Quants?  _______ 
 
10. En aquest cas:  
 
� Ho feu sempre vosaltres    � Alternativament entre les famílies 
  
11. Sabeu quines parades de transport públic són a prop de casa vostra?  
 
� Sí        � No 
 
12. Estaria disposat a que el seu fill/a anés o tornés sol/a a l’escola? 
(respondre només si el seu fill/a no va/torna sol/a de l’escola) 
 
� No         
� Sí, a partir dels _______ anys, i sense cap altre condicionant   
� Sí, a partir dels _______ anys, i amb condicionants               
 
13. Quins són els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol el seu 
fill/a? 
 
� Manca més seguretat pels vianants 
 

� l’amplada de les voreres és insuficient 
� Manquen passos de vianants en algunes interseccions 
� Manca més visibilitat en els encreuaments (garantir que els vianants vegin els 
vehicles que s’aproximen i també que els conductors de vehicles vegin els vianants 
que volen creuar) 
� Manca més il·luminació 
� La velocitat dels vehicles és massa elevada 
� Caldrien més semàfors 
� Caldria marcar la sortida dels aparcaments 
� Altres, especificar: ________________________________________ 

 
� El meu fill/a podria perdre’s i caldria 
 

� marcar l’itinerari a l’escola 
� Tenir el suport de comerciants i altres associacions del barri 
� que anés amb altres companys de classe 
� que anés acompanyat d’un altre adult 
� Altres, especificar: ________________________________________ 
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� El meu fill/a no té l’educació viària suficient per anar sol/a 
� Vivim massa lluny de l’escola 
 
� El meu fill/a té menys de ____ edat, a partir de la qual ja estaria disposat/da que anés 
sol/a a l’escola 
 
� Altres, especificar: ________________________________________ 
 
 
14. Comentaris 
 
 
 
15. Teniu una altra alternativa o proposta perquè els/les vostres fills/es arribin a 
l’escola sols/es? 
 
� Sí    � No      
 
Quina? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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ENQUESTA ALS DOCENTS  

MILLORES EN EL CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA... 
 
 

Lloc de residencia, carrer, població / barri: ____________________________ 
 
1. Creu que seria viable el Camí Escolar en el centre? 
� Si. Per què? __________________________________________________ 
� No. Per què?  ________________________________________________ 
 
2. Com es desplaça vostè a l’escola? 
 � a peu       �en cotxe  �en bus       �en moto       �Altres:_____ 
 
Estaria disposat/da a acompanyar a altres alumnes que visquin a prop? 
� Si. Per què? __________________________________________________ 
� No. Per què?  ________________________________________________ 
 
3. Considera important que els nens aprenguin a desplaçar-se sense els pares a 
l’escola)?  
  � Si  � No   Per què?  __________________________________________ 
 
4.  Com valora l’entorn de l’escola? 
a) � poc segur  � bastant segur            �molt segur 
b) � poc tranquil  � bastant tranquil  �molt tranquil 
c) � poc perillós  � bastant perillós  �molt perillós 
d) � poc transitat  � bastant transitat  � molt transitat 
 
5. Detalli quins aspectes de l’entorn de l’escola considera més perillosos, i si 
coincideixen amb els recorreguts que realitzen els alumnes. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
6. Hi ha policia a l’entrada i a la sortida de l’escola? 
 
 � Sí  � No  � A vegades 
 
7.  Del següent llistat, què creu que dificulta que els pares permetin als seus fills 
anar caminant a l’escola? (puntuar Importància: de l’1 al 10: 1 Poc important/no influeix 
10 molt important/dificulta molt; Valoració: de l’1 al 10: 1 situació actual correcta, 10 la 
situació actual no es correcta) 

 
Importància       valoració 

Molta gent a la sortida i a l’entrada de l’escola     �  � 
Les voreres molt estretes       �  � 
El trànsit dels cotxes        �  � 
Manca de passos de vianants     �  � 
Els carrils bici per sobre la vorera        �  � 
Els cotxes mal aparcats      �  � 
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Importància       valoració 
Pocs semàfors        �  � 
Poca vigilància policial      �  � 
La seva manca de seguretat a l’ entorn    �  � 
Altres:  
 
8. Valori de l’1 (gens segur) al 10 (molt segur) les possibilitats de conscienciar a la 
seva classe als pares dels alumnes amb el Camí Escolar. ___ 
 
9. Porten a altres companys/es dels seus fills/es en el cotxe, si és que en tenen?  
�SI �NO Quants? ___ 
 
10. Té alguna proposta per què hi hagi un major nombre de nens i  nenes que es 
desplacen a l’escola caminant?. 
� Si    � No      
 
11. Seria necessari implantar més educació vial a les aules amb motiu del Camí 
Escolar, així com, realitzar activitats de contacte amb el medi; Estaria disposat/da a 
realitzar-les amb els alumnes per al desenvolupament del Camí Escolar? 
 
� Si    � No, Per què?  ________________________________________________ 
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PLANOL PER L’ALUMNAT PER TREBALLAR A L’AULA  
   MILLORES EN EL CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA.. 

 
Edat: _____ Curs: _______________  

Adreça de residència ______________________________________ 

Població: ____________________  

 
Marca, al següent plànol, el recorregut que fas per anar de casa a l’escola: 
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8.2 Resultats detallats de les enquestes 

8.2.1. Resultat enquestes alumnes 5è 
 
Edat 
 

Edat

2 7,7 7,7 7,7

24 92,3 92,3 100,0

26 100,0 100,0

9

10

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Població de residència 
 

Població de residència

1 3,8 3,8 3,8

2 7,7 7,7 11,5

22 84,6 84,6 96,2

1 3,8 3,8 100,0

26 100,0 100,0

 

Cassà de la selva

Girona

St.Gregori

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Quin mitjà de transport utilitzes per arribar a l'escola 
 

Quin mitjà de transport utilitzes per arribar a l'escola

15 57,7 60,0 60,0

1 3,8 4,0 64,0

9 34,6 36,0 100,0

25 96,2 100,0

1 3,8

26 100,0

A peu

Bus urbà

Cotxe privat fins a l'escola

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Quin mitjà de transport utilitzes per tornar a casa 
Quin mitjà de transport utilitzes per arribar a l'escola

15 57,7 60,0 60,0

1 3,8 4,0 64,0

9 34,6 36,0 100,0

25 96,2 100,0

1 3,8

26 100,0

A peu

Bus urbà

Cotxe privat fins a l'escola

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Vas a dinar a casa? 

Vas a dinar a casa?

7 26,9 28,0 28,0

18 69,2 72,0 100,0

25 96,2 100,0

1 3,8

26 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Si no vas sol amb qui vas a l'escola? 

Si no vas sol amb qui vas a l'escola?

7 26,9 29,2 29,2

5 19,2 20,8 50,0

11 42,3 45,8 95,8

1 3,8 4,2 100,0

24 92,3 100,0

2 7,7

26 100,0

Sol/a

Amics/igues

Mare/Pare

Avi/Àvia

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Si no vas sol amb qui vas a l'escola? 

Si no vas sol amb qui vas a l'escola?

9 34,6 36,0 36,0

3 11,5 12,0 48,0

11 42,3 44,0 92,0

1 3,8 4,0 96,0

1 3,8 4,0 100,0

25 96,2 100,0

1 3,8

26 100,0

Sol/a

Amics/igues

Mare/Pare

Avi/Àvia

Germà/germana

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Si no vas sol a l'escola t'agradaria anar-hi? 
Si no vas sol a l'escola t'agradaria anar-hi?

10 38,5 47,6 47,6

7 26,9 33,3 81,0

4 15,4 19,0 100,0

21 80,8 100,0

5 19,2

26 100,0

Si

No

Vaig amb amics/amigues

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Creus que la teva família vol que vagis sol/a a l'escola (peu, bus urbà, 
etc)? 

Creus que la teva família vol que vagis sol/a a l'escola (peu,bus urbà,etc)?

11 42,3 45,8 45,8

13 50,0 54,2 100,0

24 92,3 100,0

2 7,7

26 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Si és que no, quines situacions creus que afavoririen el fet que la 
família et deixa anar sol/a o amics/gues a l'escola? 

Si és que no, quines situacions creus que afavoririen el fet que la familia et deixa anar sol/a o
amics/gues a l'escola?

4 15,4 28,6 28,6

1 3,8 7,1 35,7

5 19,2 35,7 71,4

1 3,8 7,1 78,6

3 11,5 21,4 100,0

14 53,8 100,0

12 46,2

26 100,0

Més policia

Més il·luminació als
carrers

Carrers amb pas exclusiu
per a vianants

Eliminació dels obstacles
a les voreres

Altres

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Altres 
quines

21 80,8 80,8 80,8

1 3,8 3,8 84,6

1 3,8 3,8 88,5

1 3,8 3,8 92,3

1 3,8 3,8 96,2

1 3,8 3,8 100,0

26 100,0 100,0

 

cameres de vigilancia

si que em deixen

tenen por que els
camions no em vegin i
m'atropellin

visc lluny

visc molt lluny

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Tens bici? 

Tens bici?

22 84,6 84,6 84,6

4 15,4 15,4 100,0

26 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
T'agrada anar amb bici? 

T'agrada anar amb bici?

24 92,3 92,3 92,3

2 7,7 7,7 100,0

26 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Si no vas al cole amb bici, t'agradaria anar-hi? 

Si no vas al cole amb bici, t'agradaria anar-hi?

11 42,3 42,3 42,3

15 57,7 57,7 100,0

26 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Perquè? 
quines

8 30,8 30,8 30,8

1 3,8 3,8 34,6

3 11,5 11,5 46,2

1 3,8 3,8 50,0

5 19,2 19,2 69,2

1 3,8 3,8 73,1

1 3,8 3,8 76,9

1 3,8 3,8 80,8

1 3,8 3,8 84,6

2 7,7 7,7 92,3

1 3,8 3,8 96,2

1 3,8 3,8 100,0

26 100,0 100,0

 

Camí no és segur

manca carril bici

Manca parking bici

Massa distància

Més ràpid

Pendent

per fer exercici

Perillós

Por al robatori

Prefereix anar a peu

Visc a prop

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
En cas que et portin a l'escola en cotxe o en moto, a que creus que 
es deu? 

En cas que et portin a l'escola en cotxe o en moto, a que creus que es deu?

8 30,8 47,1 47,1

3 11,5 17,6 64,7

2 7,7 11,8 76,5

1 3,8 5,9 82,4

3 11,5 17,6 100,0

17 65,4 100,0

9 34,6

26 100,0

Més ràpid

Més segur

Per itinerari de feina

No ho sé

Altres

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Altres 

per

24 92,3 92,3 92,3

2 7,7 7,7 100,0

26 100,0 100,0

 

visc lluny

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Si vas en cotxe on seus? 
Si vas en cotxe on seus?

6 23,1 30,0 30,0

8 30,8 40,0 70,0

6 23,1 30,0 100,0

20 76,9 100,0

6 23,1

26 100,0

Davant

Darrera

Depèn del dia

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quan vas en cotxe utilitzes el cinturó de seguretat? 

Quan vas en cotxe utilitzes el cnturó de seguretat?

22 84,6 100,0 100,0

4 15,4

26 100,0

SiVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quan vas en moto, portes un casc homologat i el dus ben lligat? 

Quan vas en moto, portes un casc homologat i el dus ben lligat?

7 26,9 87,5 87,5

1 3,8 12,5 100,0

8 30,8 100,0

18 69,2

26 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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8.2.2. Resultat enquestes alumnes 6è 
 

Edat 
Estadísticos

Edat
48

0

10,96

,20

526

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

 
Població de residència 

Població de residència

1 2,1 2,1 2,1

45 93,8 93,8 95,8

1 2,1 2,1 97,9

1 2,1 2,1 100,0

48 100,0 100,0

 

Giron
a

Quart

Salt

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Quin mitjà de transport utilitzes per arribar a l'escola 

Quin mitjà de transport utilitzes per arribar a l'escola

28 58,3 58,3 58,3

3 6,3 6,3 64,6

1 2,1 2,1 66,7

14 29,2 29,2 95,8

2 4,2 4,2 100,0

48 100,0 100,0

A peu

Bus urbà

Transport escolar

Cotxe privat fins a l'escola

Altres

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Quin mitjà de transport utilitzes per tornar a casa? 
Quin mitjà de transport utilitzes per tornar a casa?

34 70,8 72,3 72,3

1 2,1 2,1 74,5

3 6,3 6,4 80,9

9 18,8 19,1 100,0

47 97,9 100,0

1 2,1

48 100,0

A peu

Bici

Bus urbà

Cotxe privat fins a l'escola

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Vas a dinar a casa? 

Vas a dinar a casa?

14 29,2 29,2 29,2

34 70,8 70,8 100,0

48 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Si no vas sol amb qui vas a l'escola? 

Si no vas sol amb qui vas a l'escola?

16 33,3 34,0 34,0

6 12,5 12,8 46,8

2 4,2 4,3 51,1

23 47,9 48,9 100,0

47 97,9 100,0

1 2,1

48 100,0

Sol/a

Amics/igues

Companys de classe

Mare/Pare

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Si no vas sol amb qui vas a l'escola? 
Si no vas sol amb qui vas a l'escola?

15 31,3 33,3 33,3

11 22,9 24,4 57,8

4 8,3 8,9 66,7

14 29,2 31,1 97,8

1 2,1 2,2 100,0

45 93,8 100,0

3 6,3

48 100,0

Sol/a

Amics/igues

Companys de classe

Mare/Pare

Germà/germana

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Si no vas sol a l'escola t'agradaria anar-hi? 

Si no vas sol a l'escola t'agradaria anar-hi?

15 31,3 62,5 62,5

8 16,7 33,3 95,8

1 2,1 4,2 100,0

24 50,0 100,0

24 50,0

48 100,0

Si

No

Vaig amb amics/amigues

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Creus que la teva família vol que vagis sol/a a l'escola (peu, bus urbà, 
etc)? 

Creus que la teva família vol que vagis sol/a a l'escola (peu,bus urbà,etc)?

35 72,9 83,3 83,3

7 14,6 16,7 100,0

42 87,5 100,0

6 12,5

48 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Si és que no, quines situacions creus que afavoririen el fet que la 
família et deixa anar sol/a o amics/gues a l'escola? 

Si és que no, quines situacions creus que afavoririen el fet que la familia et deixa anar sol/a o
amics/gues a l'escola?

4 8,3 57,1 57,1

1 2,1 14,3 71,4

2 4,2 28,6 100,0

7 14,6 100,0

41 85,4

48 100,0

Més policia

Més il·luminació als
carrers

Carrers amb pas exclusiu
per a vianants

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Altres 

quines

47 97,9 97,9 97,9

1 2,1 2,1 100,0

48 100,0 100,0

 

cami segur i curt

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Tens bici? 

Tens bici?

43 89,6 89,6 89,6

5 10,4 10,4 100,0

48 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
T'agrada anar amb bici? 

T'agrada anar amb bici?

45 93,8 95,7 95,7

2 4,2 4,3 100,0

47 97,9 100,0

1 2,1

48 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Si no vas al cole amb bici, t'agradaria anar-hi? 
Si no vas al cole amb bici, t'agradaria anar-hi?

26 54,2 56,5 56,5

20 41,7 43,5 100,0

46 95,8 100,0

2 4,2

48 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Perquè? 

quines

25 52,1 52,1 52,1

1 2,1 2,1 54,2

5 10,4 10,4 64,6

10 20,8 20,8 85,4

1 2,1 2,1 87,5

1 2,1 2,1 89,6

1 2,1 2,1 91,7

1 2,1 2,1 93,7

1 2,1 2,1 95,8

1 2,1 2,1 97,9

1 2,1 2,1 100,0

48 100,0 100,0

 

m'agrada

Manca parking bici

Més ràpid

No se anar en bici

per fer esport

Perillós

Prefereix anar a peu

Prefereixo anar e cotxe

Va en bus

Visc a prop

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
En cas que et portin a l'escola en cotxe o en moto, a que creus que 
es deu? 

En cas que et portin a l'escola en cotxe o en moto, a que creus que es deu?

11 22,9 39,3 39,3

3 6,3 10,7 50,0

1 2,1 3,6 53,6

5 10,4 17,9 71,4

8 16,7 28,6 100,0

28 58,3 100,0

20 41,7

48 100,0

Més ràpid

Més segur

Per por

Per itinerari de feina

Altres

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Perquè? 
per

40 83,3 83,3 83,3

1 2,1 2,1 85,4

7 14,6 14,6 100,0

48 100,0 100,0

 

Arribo tard

Visc lluny

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Si vas en cotxe on seus? 

Si vas en cotxe on seus?

15 31,3 42,9 42,9

5 10,4 14,3 57,1

15 31,3 42,9 100,0

35 72,9 100,0

13 27,1

48 100,0

Davant

Darrera

Depèn del dia

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quan vas en cotxe utilitzes el cinturó de seguretat? 

Quan vas en cotxe utilitzes el cnturó de seguretat?

36 75,0 94,7 94,7

2 4,2 5,3 100,0

38 79,2 100,0

10 20,8

48 100,0

Si

A vegades

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quan vas en moto, portes un casc homologat i el dus ben lligat? 

Quan vas en moto, portes un casc homologat i el dus ben lligat?

20 41,7 95,2 95,2

1 2,1 4,8 100,0

21 43,8 100,0

27 56,3

48 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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8.2.3. Resultat enquestes a les famílies de 5è 
 
Acompanyament anada 

Acompanyament anada

11 24,4 24,4 24,4

1 2,2 2,2 26,7

32 71,1 71,1 97,8

1 2,2 2,2 100,0

45 100,0 100,0

Sol/a

Amics/igues

Mare/Pare

Amics/igues i un adult

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Acompanyament tornada 

Acompanyament tornada

11 24,4 24,4 24,4

1 2,2 2,2 26,7

30 66,7 66,7 93,3

1 2,2 2,2 95,6

2 4,4 4,4 100,0

45 100,0 100,0

Sol/a

Amics/igues

Mare/Pare

Un altre familiar

Amics/igues i un adult

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Quin mitjà de transport utilitzeu per anar a l'escola? 

Quin mitjà de transport utilitzeu per anar a l'escola?

30 66,7 66,7 66,7

1 2,2 2,2 68,9

14 31,1 31,1 100,0

45 100,0 100,0

A peu

En bicicleta

Cotxe privat fins l'escola

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Quin mitjà de transport utilitzeu per tornar a casa? 

Quin mitjà de transport utilitzeu per tornar a casa?

31 68,9 68,9 68,9

1 2,2 2,2 71,1

1 2,2 2,2 73,3

1 2,2 2,2 75,6

11 24,4 24,4 100,0

45 100,0 100,0

A peu

En bicicleta

Bus urbà+a peu

Bus urbà

Cotxe privat fins l'escola

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Quant trigueu en arribar a casa a l'escola? 
Estadísticos

Quant trigueu en arribar a casa a l'escola?
43

2

12,3721

5,8717

532,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Quant trigueu en arribar a casa a l'escola?

1 2,2 2,3 2,3

5 11,1 11,6 14,0

1 2,2 2,3 16,3

17 37,8 39,5 55,8

3 6,7 7,0 62,8

10 22,2 23,3 86,0

4 8,9 9,3 95,3

1 2,2 2,3 97,7

1 2,2 2,3 100,0

43 95,6 100,0

2 4,4

45 100,0

3,00

5,00

8,00

10,00

12,00

15,00

20,00

25,00

35,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Quant trigueu en tornar a casa a l'escola? 
Estadísticos

Quant trigueu en tornar a casa a l'escola?
41

4

12,7317

5,8823

522,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma

Quant trigueu en tornar a casa a l'escola?

1 2,2 2,4 2,4

4 8,9 9,8 12,2

1 2,2 2,4 14,6

15 33,3 36,6 51,2

3 6,7 7,3 58,5

11 24,4 26,8 85,4

4 8,9 9,8 95,1

1 2,2 2,4 97,6

1 2,2 2,4 100,0

41 91,1 100,0

4 8,9

45 100,0

3,00

5,00

8,00

10,00

12,00

15,00

20,00

25,00

35,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Si aneu en cotxe, on pareu per recollir o deixar els nens i nenes? 

Si aneu en cotxe, on pareu per recollir o deixar els nens i nenes?

13 28,9 76,5 76,5

4 8,9 23,5 100,0

17 37,8 100,0

28 62,2

45 100,0

Davant la porta de
l'escola

A un altre lloc

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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A quants metres de l'escola? 
Estadísticos

A quants metres de l'escola?
16

29

50,3750

54,9034

806,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

A quants metres de l'escola?

2 4,4 12,5 12,5

3 6,7 18,8 31,3

3 6,7 18,8 50,0

2 4,4 12,5 62,5

1 2,2 6,3 68,8

4 8,9 25,0 93,8

1 2,2 6,3 100,0

16 35,6 100,0

29 64,4

45 100,0

3,00

10,00

20,00

30,00

50,00

100,00

200,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Com aparqueu? 

Com aparqueu?

16 35,6 76,2 76,2

5 11,1 23,8 100,0

21 46,7 100,0

24 53,3

45 100,0

Aparqueu en zona no autoritzada

Aparqueu en zona permesa

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
A quina distància de l'escola estaríeu disposats a aparcar legalment? 

Estadísticos

A quina distància de l'escola estaríeu disposats a aparcar
legalment?

20

25

99,6500

88,3047

1993,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
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A quina distància de l'escola estaríeu disposats a aparcar legalment?

1 2,2 5,0 5,0

1 2,2 5,0 10,0

2 4,4 10,0 20,0

1 2,2 5,0 25,0

1 2,2 5,0 30,0

1 2,2 5,0 35,0

1 2,2 5,0 40,0

7 15,6 35,0 75,0

3 6,7 15,0 90,0

1 2,2 5,0 95,0

1 2,2 5,0 100,0

20 44,4 100,0

25 55,6

45 100,0

3,00

5,00

10,00

15,00

20,00

30,00

50,00

100,00

200,00

250,00

300,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Un cop heu deixat els vostre fill/a, on aneu? 

Un cop heu deixat els vostre fill/a, on aneu?

5 11,1 11,9 11,9

36 80,0 85,7 97,6

1 2,2 2,4 100,0

42 93,3 100,0

3 6,7

45 100,0

Casa

Feina

Altres

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
A més del conductor, quantes persones van al cotxe? 

Estadísticos

A més del conductor, quantes persones van al cotxe?
21

24

2,1905

,8136

46,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
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A més del conductor, quantes persones van al cotxe?

4 8,9 19,0 19,0

10 22,2 47,6 66,7

6 13,3 28,6 95,2

1 2,2 4,8 100,0

21 46,7 100,0

24 53,3

45 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Són totes de la família? 

Són totes de la família?

16 35,6 69,6 69,6

7 15,6 30,4 100,0

23 51,1 100,0

22 48,9

45 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Porteu altres companys dels vostres fills/es al cotxe? 

Porteu altres companys dels vostres fills/es al cotxe?

4 8,9 20,0 20,0

16 35,6 80,0 100,0

20 44,4 100,0

25 55,6

45 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quants? 

Estadísticos

Quants?
5

40

1,6000

,8944

8,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
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Quants?

3 6,7 60,0 60,0

1 2,2 20,0 80,0

1 2,2 20,0 100,0

5 11,1 100,0

40 88,9

45 100,0

1,00

2,00

3,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
En cas afirmatiu 

En cas afirmatiu

6 13,3 85,7 85,7

1 2,2 14,3 100,0

7 15,6 100,0

38 84,4

45 100,0

Ho feu sempre vosaltres?

Alternativament entre les
famílies

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Sabeu quines parades de transport públic són a prop de casa vostra? 

Sabeu quines parades de transport públic són a prop de casa vostra?

38 84,4 97,4 97,4

1 2,2 2,6 100,0

39 86,7 100,0

6 13,3

45 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Estaria disposat a que el seu fill/a anés o tornés sol/a a l'escola? 

Estaría disposat a que el seu fill/a anés o tornés sol/a a l'escola?

8 17,8 22,9 22,9

15 33,3 42,9 65,7

12 26,7 34,3 100,0

35 77,8 100,0

10 22,2

45 100,0

No

Si, a partir d'una certa edat, i sense cap
altre condicionan

Si, a partir d'una certa edat, i amb
condicionan

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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A partir de quina edat? 
Estadísticos

A parti de quina edat?
25

20

10,6400

1,3191

266,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

A parti de quina edat?

2 4,4 8,0 8,0

2 4,4 8,0 16,0

7 15,6 28,0 44,0

8 17,8 32,0 76,0

4 8,9 16,0 92,0

2 4,4 8,0 100,0

25 55,6 100,0

20 44,4

45 100,0

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

5 11,1 100,0 100,0

40 88,9

45 100,0

Amplada de voreres
insuficient

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

4 8,9 100,0 100,0

41 91,1

45 100,0

Manquen passos de
vianants en algunes
interseccions

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 



CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT      88 

                                               

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

14 31,1 100,0 100,0

31 68,9

45 100,0

Manca més visibilitat en
els encreuaments

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

4 8,9 100,0 100,0

41 91,1

45 100,0

Manca més il·luminacióVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

14 31,1 100,0 100,0

31 68,9

45 100,0

La velocitat dels vehicles
és massa elevada

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

5 11,1 100,0 100,0

40 88,9

45 100,0

Caldrien més semàforsVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

8 17,8 100,0 100,0

37 82,2

45 100,0

Caldria marcar la sortida
dels aparcaments

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu
fill

11 24,4 100,0 100,0

34 75,6

45 100,0

AltresVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Altres 

ESPECIFI

34 75,6 75,6 75,6

1 2,2 2,2 77,8

1 2,2 2,2 80,0

1 2,2 2,2 82,2

1 2,2 2,2 84,4

1 2,2 2,2 86,7

1 2,2 2,2 88,9

1 2,2 2,2 91,1

1 2,2 2,2 93,3

1 2,2 2,2 95,6

1 2,2 2,2 97,8

1 2,2 2,2 100,0

45 100,0 100,0

 

adaptar passos vianants

baranes a les vorerres

cotxes vh. en gral

estem a 5km

inseguretat ciutadana

parada de bus mes propera

pas sota via insegur

pas vianants davant escola

posar senyals de perill (nen) velocitat
zona residencial

vivim  3km

vivim lluny

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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El meu fill podria perdre's i caldria 
El meu fill podria perdre's i caldria

5 11,1 100,0 100,0

40 88,9

45 100,0

marcar l'itinerari a l'escolaVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
El meu fill podria perdre's i caldria 

El meu fill podria perdre's i caldria

4 8,9 100,0 100,0

41 91,1

45 100,0

Tenir el suport de
comerciants i altres
associacions del bar

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
El meu fill podria perdre's i caldria 

El meu fill podria perdre's i caldria

4 8,9 80,0 80,0

1 2,2 20,0 100,0

5 11,1 100,0

40 88,9

45 100,0

Que anés amb altres
companys de classe

3,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
El meu fill podria perdre's i caldria 

El meu fill podria perdre's i caldria

3 6,7 100,0 100,0

42 93,3

45 100,0

Que anés acompanyat
d'un altre adult

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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El meu fill podria perdre's i caldria 
El meu fill podria perdre's i caldria

3 6,7 100,0 100,0

42 93,3

45 100,0

AltresVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Altres 

ESPECI

41 91,1 91,1 91,1

1 2,2 2,2 93,3

1 2,2 2,2 95,6

1 2,2 2,2 97,8

1 2,2 2,2 100,0

45 100,0 100,0

 

agents civics pel comerç

complexitat de connexions TP

no vull que vagi sola

vivim massa lluny

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Educació 

EDUCA

4 8,9 100,0 100,0

41 91,1

45 100,0

El meu fill/a no té educacio viària
suficient per anar sol/a

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Viure massa lluny 

LLUNY

10 22,2 100,0 100,0

35 77,8

45 100,0

Vivivm massa lluny de
l'escola

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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És massa petit 
PETIT

8 17,8 88,9 88,9

1 2,2 11,1 100,0

9 20,0 100,0

36 80,0

45 100,0

Encara no té l'edat per
anar sol

11,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
A partir d'aquesta edat ja estaria disposat/ada a que anés sol/a a 
l'escola. 

Estadísticos

A partir d'aquesta edat ja estaria disposat/ada a que anés sol/a
a l'escla.

13

32

10,9231

1,2558

142,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

A partir d'aquesta edat ja estaria disposat/ada a que anés sol/a a l'escla.

2 4,4 15,4 15,4

3 6,7 23,1 38,5

3 6,7 23,1 61,5

4 8,9 30,8 92,3

1 2,2 7,7 100,0

13 28,9 100,0

32 71,1

45 100,0

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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8.2.4. Resultat enquestes a les famílies de 6è  
 

Acompanyament anada 
Acompanyament anada

11 30,6 30,6 30,6

2 5,6 5,6 36,1

17 47,2 47,2 83,3

2 5,6 5,6 88,9

1 2,8 2,8 91,7

2 5,6 5,6 97,2

1 2,8 2,8 100,0

36 100,0 100,0

Sol/a

Amics/igues

Mare/Pare

Un altre familiar

Amics/igues i un adult

Cangur

8,00

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Acompanyament tornada 

Acompanyament tornada

15 41,7 41,7 41,7

3 8,3 8,3 50,0

12 33,3 33,3 83,3

2 5,6 5,6 88,9

1 2,8 2,8 91,7

1 2,8 2,8 94,4

2 5,6 5,6 100,0

36 100,0 100,0

Sol/a

Amics/igues

Mare/Pare

Un altre familiar

Amics/igues i un adult

Cangur

8,00

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Quin mitjà de transport utilitzeu per anar a l'escola? 

Quin mitjà de transport utilitzeu per anar a l'escola?

23 63,9 63,9 63,9

1 2,8 2,8 66,7

1 2,8 2,8 69,4

11 30,6 30,6 100,0

36 100,0 100,0

A peu

Bus urbà+a peu

Bus urbà

Cotxe privat fins l'escola

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Quin mitjà de transport utilitzeu per tornar a casa? 
Quin mitjà de transport utilitzeu per tornar a casa?

25 69,4 69,4 69,4

2 5,6 5,6 75,0

2 5,6 5,6 80,6

7 19,4 19,4 100,0

36 100,0 100,0

A peu

Bus urbà+a peu

Bus urbà

Cotxe privat fins l'escola

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Quant trigueu en arribar a casa a l'escola? 

Estadísticos

Quant trigueu en arribar a casa a l'escola?
36

0

12,3333

5,9088

444,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Quant trigueu en arribar a casa a l'escola?

9 25,0 25,0 25,0

2 5,6 5,6 30,6

6 16,7 16,7 47,2

13 36,1 36,1 83,3

4 11,1 11,1 94,4

2 5,6 5,6 100,0

36 100,0 100,0

5,00

7,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Quant trigueu en tornar a casa a l'escola? 

Estadísticos

Quant trigueu en tornar a casa a l'escola?
34

2

11,7353

5,7488

399,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
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Quant trigueu en tornar a casa a l'escola?

9 25,0 26,5 26,5

2 5,6 5,9 32,4

8 22,2 23,5 55,9

9 25,0 26,5 82,4

5 13,9 14,7 97,1

1 2,8 2,9 100,0

34 94,4 100,0

2 5,6

36 100,0

5,00

7,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Si aneu en cotxe, on pareu per recollir o deixar els nens i nenes? 

Si aneu en cotxe, on pareu per recollir o deixar els nens i nenes?

6 16,7 50,0 50,0

6 16,7 50,0 100,0

12 33,3 100,0

24 66,7

36 100,0

Davant la porta de l'escola

A un altre lloc

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
A quants metres de l'escola? 

Estadísticos

A quants metres de l'escola?
9

27

36,1111

28,0377

325,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

A quants metres de l'escola?

2 5,6 22,2 22,2

1 2,8 11,1 33,3

1 2,8 11,1 44,4

2 5,6 22,2 66,7

2 5,6 22,2 88,9

1 2,8 11,1 100,0

9 25,0 100,0

27 75,0

36 100,0

10,00

20,00

25,00

30,00

50,00

100,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Com aparqueu? 
Com aparqueu?

13 36,1 76,5 76,5

4 11,1 23,5 100,0

17 47,2 100,0

19 52,8

36 100,0

Aparqueu en zona no autoritzada

Aparqueu en zona permesa

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
A quina distància de l'escola estaríeu disposats a aparcar legalment? 

Estadísticos

A quina distància de l'escola estaríeu disposats a aparcar
legalment?

16

20

80,3750

120,5719

1286,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

A quina distància de l'escola estaríeu disposats a aparcar legalment?

1 2,8 6,3 6,3

1 2,8 6,3 12,5

2 5,6 12,5 25,0

3 8,3 18,8 43,8

3 8,3 18,8 62,5

4 11,1 25,0 87,5

1 2,8 6,3 93,8

1 2,8 6,3 100,0

16 44,4 100,0

20 55,6

36 100,0

1,00

5,00

10,00

20,00

50,00

100,00

150,00

500,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Un cop heu deixat els vostre fill/a, on aneu? 

Un cop heu deixat els vostre fill/a, on aneu?

6 16,7 19,4 19,4

25 69,4 80,6 100,0

31 86,1 100,0

5 13,9

36 100,0

Casa

Feina

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 



CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT      97 

                                               

A més del conductor, quantes persones van al cotxe? 
Estadísticos

A més del conductor, quantes persones van al cotxe?
15

21

2,0667

,8837

31,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

A més del conductor, quantes persones van al cotxe?

5 13,9 33,3 33,3

4 11,1 26,7 60,0

6 16,7 40,0 100,0

15 41,7 100,0

21 58,3

36 100,0

1,00

2,00

3,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Són totes de la família? 

Són totes de la família?

8 22,2 50,0 50,0

8 22,2 50,0 100,0

16 44,4 100,0

20 55,6

36 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Porteu altres companys dels vostres fills/es al cotxe? 

Porteu altres companys dels vostres fills/es al cotxe?

5 13,9 35,7 35,7

9 25,0 64,3 100,0

14 38,9 100,0

22 61,1

36 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Quants? 
Estadísticos

Quants?
4

32

1,5000

,5774

6,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Quants?

2 5,6 50,0 50,0

2 5,6 50,0 100,0

4 11,1 100,0

32 88,9

36 100,0

1,00

2,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
En cas afirmatiu 

En cas afirmatiu

5 13,9 71,4 71,4

2 5,6 28,6 100,0

7 19,4 100,0

29 80,6

36 100,0

Ho feu sempre vosaltres?

Alternativament entre les
famílies

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Sabeu quines parades de transport públic són a prop de casa vostra? 

Sabeu quines parades de transport públic són a prop de casa vostra?

29 80,6 93,5 93,5

2 5,6 6,5 100,0

31 86,1 100,0

5 13,9

36 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Estaria disposat a que el seu fill/a anés o tornés sol/a a l'escola? 
Estaría disposat a que el seu fill/a anés o tornés sol/a a l'escola?

5 13,9 17,9 17,9

11 30,6 39,3 57,1

12 33,3 42,9 100,0

28 77,8 100,0

8 22,2

36 100,0

No

Si, a partir d'una certa edat, i sense cap
altre condicionan

Si, a partir d'una certa edat, i amb
condicionan

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
A partir de quina edat? 

A parti de quina edat?

1 2,8 4,3 4,3

9 25,0 39,1 43,5

6 16,7 26,1 69,6

6 16,7 26,1 95,7

1 2,8 4,3 100,0

23 63,9 100,0

13 36,1

36 100,0

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

7 19,4 100,0 100,0

29 80,6

36 100,0

Amplada de voreres
insuficient

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

4 11,1 100,0 100,0

32 88,9

36 100,0

Manquen passos de
vianants en algunes
interseccions

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

7 19,4 100,0 100,0

29 80,6

36 100,0

Manca més visibilitat en
els encreuaments

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

3 8,3 100,0 100,0

33 91,7

36 100,0

Manca més il·luminacióVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

10 27,8 100,0 100,0

26 72,2

36 100,0

La velocitat dels vehicles
és massa elevada

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

2 5,6 100,0 100,0

34 94,4

36 100,0

Caldrien més semàforsVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu fill

4 11,1 100,0 100,0

32 88,9

36 100,0

Caldria marcar la sortida
dels aparcaments

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar 
sol al seu fill 

Quins son els principals inconvenients que troba per no deixar anar sol al seu
fill

9 25,0 100,0 100,0

27 75,0

36 100,0

AltresVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quines altres 

ESPECIFI

27 75,0 75,0 75,0

1 2,8 2,8 77,8

1 2,8 2,8 80,6

1 2,8 2,8 83,3

1 2,8 2,8 86,1

1 2,8 2,8 88,9

1 2,8 2,8 91,7

1 2,8 2,8 94,4

1 2,8 2,8 97,2

1 2,8 2,8 100,0

36 100,0 100,0

 

altres perills no vials

cotxes aparc. i desaparcant molt perill

cotxes voreres no deixen passar

els vehicles en gral

es un caos

les bicis sobre vorera sense control

no hi ha voreres ni seguretat

parc vistalegre més il.luminat

policia als passos sense semafor

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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El meu fill podria perdre's i caldria 
El meu fill podria perdre's i caldria

4 11,1 100,0 100,0

32 88,9

36 100,0

marcar l'itinerari a l'escolaVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
El meu fill podria perdre's i caldria 

El meu fill podria perdre's i caldria

1 2,8 100,0 100,0

35 97,2

36 100,0

Tenir el suport de
comerciants i altres
associacions del bar

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
El meu fill podria perdre's i caldria 

El meu fill podria perdre's i caldria

6 16,7 100,0 100,0

30 83,3

36 100,0

Que anés amb altres
companys de classe

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
El meu fill podria perdre's i caldria 

El meu fill podria perdre's i caldria

1 2,8 100,0 100,0

35 97,2

36 100,0

Que anés acompanyat
d'un altre adult

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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El meu fill podria perdre's i caldria 
El meu fill podria perdre's i caldria

1 2,8 100,0 100,0

35 97,2

36 100,0

AltresVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Quines altres 

ESPECI

35 97,2 97,2 97,2

1 2,8 2,8 100,0

36 100,0 100,0

 

endreçar cotxes senyalitzar p vianants i
policia (velocitat)

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Educació viària 

EDUCA

3 8,3 100,0 100,0

33 91,7

36 100,0

El meu fill/a no té educacio viària suficient
per anar sol/a

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Vivim massa lluny 

LLUNY

8 22,2 88,9 88,9

1 2,8 11,1 100,0

9 25,0 100,0

27 75,0

36 100,0

Vivivm massa lluny de
l'escola

2,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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És massa petit 
PETIT

2 5,6 66,7 66,7

1 2,8 33,3 100,0

3 8,3 100,0

33 91,7

36 100,0

Encara no té l'edat per
anar sol

12,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
A partir d'aquesta edat ja estaria disposat/ada a que anés sol/a a 
l'escola. 

Estadísticos

A partir d'aquesta edat ja estaria disposat/ada a que anés sol/a
a l'escla.

2

34

11,0000

1,4142

22,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

A partir d'aquesta edat ja estaria disposat/ada a que anés sol/a a l'escla.

1 2,8 50,0 50,0

1 2,8 50,0 100,0

2 5,6 100,0

34 94,4

36 100,0

10,00

12,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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8.2.5.  Resultat enquesta als Mestres 
 

Creu que seria viable el Camí escolar al centre? 
Creu que seria viable el Camí escolar al centre?

13 86,7 100,0 100,0

2 13,3

15 100,0

SiVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Perquè si? 

Perquè si?

5 33,3 33,3 33,3

1 6,7 6,7 40,0

1 6,7 6,7 46,7

1 6,7 6,7 53,3

1 6,7 6,7 60,0

1 6,7 6,7 66,7

1 6,7 6,7 73,3

1 6,7 6,7 80,0

1 6,7 6,7 86,7

1 6,7 6,7 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

 

a girona es pot anar a peu

anar sols a escola amb seguret

cami segur

grup alt families viu entorn

mes seguretat

mes seguretat a la ciutat

molts nens van sols

pels alumnes residents voltans

ruta segura fins el centre

seguretat pels nens

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Com es desplaça a l'escola? 

Com es desplaça a l'escola?

5 33,3 38,5 38,5

5 33,3 38,5 76,9

2 13,3 15,4 92,3

1 6,7 7,7 100,0

13 86,7 100,0

2 13,3

15 100,0

A peu

En cotxe

En moto

Altres

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Estaria disposat/da a acompanyar a altres alumnes que visquin a 
prop? 

Estaria disposat/da a acompanyar a altres alumnes que visquin a prop?

1 6,7 7,1 7,1

13 86,7 92,9 100,0

14 93,3 100,0

1 6,7

15 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Perquè no? 

Perquè noi?

2 13,3 13,3 13,3

1 6,7 6,7 20,0

3 20,0 20,0 40,0

1 6,7 6,7 46,7

1 6,7 6,7 53,3

3 20,0 20,0 73,3

1 6,7 6,7 80,0

1 6,7 6,7 86,7

2 13,3 13,3 100,0

15 100,0 100,0

 

 no puc

els horaris no quadren

He de portar el meu fill a un altre centre

manca de temps

No és la meva responsabilitat

no ho descarto en un futur

vaig en moto

vinc en cotxe

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Com valora l'entorn de l'escola? Seguretat 

Com valora l'entorn de l'escola?

5 33,3 35,7 35,7

8 53,3 57,1 92,9

1 6,7 7,1 100,0

14 93,3 100,0

1 6,7

15 100,0

Poc segur

bastant segur

molt segur

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Com valora l'entorn de l'escola? Tranquil·litat 
Com valora l'entorn de l'escola?

3 20,0 23,1 23,1

8 53,3 61,5 84,6

2 13,3 15,4 100,0

13 86,7 100,0

2 13,3

15 100,0

Poc tranquil

bastant tranquil

molt tranquil

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Com valora l'entorn de l'escola? Perillositat 

Com valora l'entorn de l'escola?

7 46,7 58,3 58,3

4 26,7 33,3 91,7

1 6,7 8,3 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

Poc perillós

bastant perillós

molt perillós

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Com valora l'entorn de l'escola? Transitat 

Com valora l'entorn de l'escola?

3 20,0 23,1 23,1

9 60,0 69,2 92,3

1 6,7 7,7 100,0

13 86,7 100,0

2 13,3

15 100,0

Poc transitat

bastant transitat

molt transitat

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Detalli quins aspectes de l'entorn de l'escola considera  més 
perilloses, i si coincideixen amb els recorreguts que realitzen els 
alumnes 

Detalli quins aspectes de l'entorn de l'escola considera  més perilloses, i si coincideixen amb els recorreguts que
realitzen els alumnes

3 20,0 20,0 20,0

1 6,7 6,7 26,7

1 6,7 6,7 33,3

1 6,7 6,7 40,0

1 6,7 6,7 46,7

1 6,7 6,7 53,3

1 6,7 6,7 60,0

1 6,7 6,7 66,7

1 6,7 6,7 73,3

1 6,7 6,7 80,0

1 6,7 6,7 86,7

1 6,7 6,7 93,3

1 6,7 6,7 100,0

15 100,0 100,0

 

alguna vorera estreta

alumnes travessant ctra

ctra baixa del vives. alumnes poden baixar escales

depen de cada nen

els vehilces no respecten normes

la sortida del IES molta afluencia de gent

masses cotxes entrades i sortides

parc costat cotxes

parc no veus alumnes ctra

revolt i baixada c. vista alegre

vorera baixada estreta cotxes rapid

vorera estreta c- isabel catolica

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
Hi ha policia a l'entrada i a la sortida de l'escola? 

Hi ha policia a l'entrada i a la sortida de l'escola?

1 6,7 8,3 8,3

4 26,7 33,3 41,7

7 46,7 58,3 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

Si

No

A vegades

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Importància molta gent a la sortida i entrada de l'escola 

Estadísticos

Importància molta gent a la sortida i entrada de l'escola
12

3

4,3333

2,7414

52,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
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Importància molta gent a la sortida i entrada de l'escola

4 26,7 33,3 33,3

1 6,7 8,3 41,7

2 13,3 16,7 58,3

3 20,0 25,0 83,3

1 6,7 8,3 91,7

1 6,7 8,3 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

1,00

4,00

5,00

6,00

7,00

9,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració molta gent a la sortida i entrada de l'escola 

Estadísticos

Valoració molta gent a la sortida i entrada de l'escola
12

3

5,8333

2,8868

70,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Valoració molta gent a la sortida i entrada de l'escola

1 6,7 8,3 8,3

2 13,3 16,7 25,0

4 26,7 33,3 58,3

1 6,7 8,3 66,7

1 6,7 8,3 75,0

1 6,7 8,3 83,3

2 13,3 16,7 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

1,00

3,00

5,00

6,00

8,00

9,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Importància de les voreres molt estretes 

Estadísticos

Importància de les voreres molt estretes
12

3

4,9167

2,5746

59,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
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Importància de les voreres molt estretes

1 6,7 8,3 8,3

2 13,3 16,7 25,0

1 6,7 8,3 33,3

1 6,7 8,3 41,7

2 13,3 16,7 58,3

1 6,7 8,3 66,7

2 13,3 16,7 83,3

1 6,7 8,3 91,7

1 6,7 8,3 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
valoració de les voreres molt estretes 

Estadísticos

valoració de les voreres molt estretes
12

3

5,4167

3,0883

65,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

valoració de les voreres molt estretes

3 20,0 25,0 25,0

2 13,3 16,7 41,7

2 13,3 16,7 58,3

1 6,7 8,3 66,7

2 13,3 16,7 83,3

2 13,3 16,7 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

2,00

3,00

5,00

7,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Importància del trànsit de cotxes 
Estadísticos

Importància del trànsit de cotxes
12

3

8,0833

1,6214

97,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Importància del trànsit de cotxes

2 13,3 16,7 16,7

4 26,7 33,3 50,0

1 6,7 8,3 58,3

1 6,7 8,3 66,7

4 26,7 33,3 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració del trànsit de cotxes 

Estadísticos

Valoració del trànsit de cotxes
12

3

6,7500

2,3404

81,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Valoració del trànsit de cotxes

1 6,7 8,3 8,3

1 6,7 8,3 16,7

1 6,7 8,3 25,0

6 40,0 50,0 75,0

1 6,7 8,3 83,3

2 13,3 16,7 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

2,00

3,00

6,00

7,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Importància de la manca dels passos de vianants 
Estadísticos

Importància de la manca dels passos de vianants
12

3

5,0833

3,8248

61,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Importància de la manca dels passos de vianants

2 13,3 16,7 16,7

1 6,7 8,3 25,0

2 13,3 16,7 41,7

1 6,7 8,3 50,0

2 13,3 16,7 66,7

2 13,3 16,7 83,3

2 13,3 16,7 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

,00

1,00

2,00

6,00

7,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració de la manca dels passos de vianants 

Estadísticos

Valoració de la manca dels passos de vianants
12

3

5,0833

3,4234

61,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Valoració de la manca dels passos de vianants

1 6,7 8,3 8,3

4 26,7 33,3 41,7

1 6,7 8,3 50,0

1 6,7 8,3 58,3

1 6,7 8,3 66,7

2 13,3 16,7 83,3

2 13,3 16,7 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

1,00

2,00

3,00

6,00

7,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Importància dels carrils bici sobre la vorera 
Estadísticos

Importància dels carrils bici sobre la vorera
8

7

4,6250

3,7009

37,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Importància dels carrils bici sobre la vorera

1 6,7 12,5 12,5

1 6,7 12,5 25,0

1 6,7 12,5 37,5

2 13,3 25,0 62,5

1 6,7 12,5 75,0

2 13,3 25,0 100,0

8 53,3 100,0

7 46,7

15 100,0

,00

1,00

3,00

4,00

5,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració dels carrils bici sobre la vorera 

Estadísticos

valoració dels carrils bici sobre la vorera
8

7

5,5000

3,4226

44,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

valoració dels carrils bici sobre la vorera

1 6,7 12,5 12,5

1 6,7 12,5 25,0

1 6,7 12,5 37,5

1 6,7 12,5 50,0

1 6,7 12,5 62,5

1 6,7 12,5 75,0

2 13,3 25,0 100,0

8 53,3 100,0

7 46,7

15 100,0

1,00

2,00

3,00

5,00

6,00

7,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Importància dels cotxes mal aparcats 
Estadísticos

Importància dels cotxes mal aparcats
12

3

7,9167

2,5391

95,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Importància dels cotxes mal aparcats

1 6,7 8,3 8,3

2 13,3 16,7 25,0

1 6,7 8,3 33,3

2 13,3 16,7 50,0

6 40,0 50,0 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

3,00

5,00

6,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració dels cotxes mal aparcats 

Estadísticos

Valoració dels cotxes mal aparcats
12

3

7,5833

2,9987

91,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Valoració dels cotxes mal aparcats

1 6,7 8,3 8,3

1 6,7 8,3 16,7

1 6,7 8,3 25,0

3 20,0 25,0 50,0

2 13,3 16,7 66,7

4 26,7 33,3 100,0

12 80,0 100,0

3 20,0

15 100,0

1,00

3,00

5,00

8,00

9,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Importància dels pocs semàfors 
Estadísticos

Importància dels pocs semàfors
9

6

4,0000

3,0414

36,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Importància dels pocs semàfors

3 20,0 33,3 33,3

1 6,7 11,1 44,4

3 20,0 33,3 77,8

1 6,7 11,1 88,9

1 6,7 11,1 100,0

9 60,0 100,0

6 40,0

15 100,0

1,00

2,00

5,00

6,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració dels pocs semàfors 

Estadísticos

valoració dels pocs semàfors
9

6

6,0000

2,3979

54,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

valoració dels pocs semàfors

1 6,7 11,1 11,1

5 33,3 55,6 66,7

1 6,7 11,1 77,8

2 13,3 22,2 100,0

9 60,0 100,0

6 40,0

15 100,0

3,00

5,00

6,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Importància de la poca vigilància policia 
Estadísticos

Importància de la poca vigilància policia
11

4

6,0909

2,2115

67,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Importància de la poca vigilància policia

1 6,7 9,1 9,1

5 33,3 45,5 54,5

3 20,0 27,3 81,8

1 6,7 9,1 90,9

1 6,7 9,1 100,0

11 73,3 100,0

4 26,7

15 100,0

2,00

5,00

7,00

9,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració de la poca vigilància policia 

Estadísticos

valoració de la poca vigilància policia
11

4

6,2727

2,3703

69,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

valoració de la poca vigilància policia

1 6,7 9,1 9,1

2 13,3 18,2 27,3

2 13,3 18,2 45,5

1 6,7 9,1 54,5

2 13,3 18,2 72,7

1 6,7 9,1 81,8

2 13,3 18,2 100,0

11 73,3 100,0

4 26,7

15 100,0

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Importància de la manca de seguretat a l' entorn 
Estadísticos

Importància de la manca de seguretat a l' entorn
10

5

6,4000

2,7162

64,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Importància de la manca de seguretat a l' entorn

1 6,7 10,0 10,0

1 6,7 10,0 20,0

1 6,7 10,0 30,0

3 20,0 30,0 60,0

1 6,7 10,0 70,0

1 6,7 10,0 80,0

2 13,3 20,0 100,0

10 66,7 100,0

5 33,3

15 100,0

2,00

3,00

5,00

6,00

7,00

9,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Valoració de la manca de seguretat a l' entorn 

Estadísticos

valoració de la manca de seguretat a l' entorn
10

5

6,2000

2,6162

62,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

valoració de la manca de seguretat a l' entorn

1 6,7 10,0 10,0

2 13,3 20,0 30,0

1 6,7 10,0 40,0

2 13,3 20,0 60,0

1 6,7 10,0 70,0

1 6,7 10,0 80,0

2 13,3 20,0 100,0

10 66,7 100,0

5 33,3

15 100,0

2,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Valori de l'1 (gens segur) al 10 (molt segur) les possibilitats de 
conscienciar a la seva classe als pares dels alumnes amb el Camí 
Escolar 

Estadísticos

Valori de l'1 (gens segur) al 10 (molt segur) les possibilitats de
conscienciar a la seva classe als pares dels alumnes amb el
Camí Escolar

10

5

6,3000

1,7670

63,00

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Suma
 

Valori de l'1 (gens segur) al 10 (molt segur) les possibilitats de conscienciar a
la seva classe als pares dels alumnes amb el Camí Escolar

5 33,3 50,0 50,0

2 13,3 20,0 70,0

2 13,3 20,0 90,0

1 6,7 10,0 100,0

10 66,7 100,0

5 33,3

15 100,0

5,00

6,00

8,00

10,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Porten a altres companys/es dels seus fills/es en el cotxe, si és que 
en tenen? 

Porten a altres companys/es dels seus fills/es en el cotxe, si és que en tenen?

2 13,3 25,0 25,0

6 40,0 75,0 100,0

8 53,3 100,0

7 46,7

15 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Seria necessari implantar més educació vial a les aules amb motiu del 
Camí Escolar, així com, realitzar activitats de contacte amb el medi; 
Estaria disposat/da a realitzar-les amb els alumnes per al 
desenvolupament del Camí Escolar? 

12 80,0 100,0 100,0

3 20,0

15 100,0

SiVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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8.3. Exemples d’ implantació del bus a peu 

8.3.1. El bus a peu a l’Escola Montsant (Reus) 
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8.3.2. Implementació del Camí Escolar a l’escola Margalló de Castelldefels, mitjançant 
consultora externa 
 

Amb la finalitat de continuar el treball que va desenvolupar l’Ajuntament per posar en marxa el 

Camí Escolar, es va encarregar a una consultora que realitzés actuacions relacionades amb la 

dinamització del projecte: 

  

Acció 1: Presentació d’accions i elaboració de mapes comunitaris amb alumnes i famílies 

per definir el bus a peu.   

Acció 2: Imatge del camí. Concurs per determinar la imatge de marca per senyalitzar el camí 

escolar que havien estat proposades pel departament gràfic de l’Ajuntament.  

Acció 3: Recorregut pels camins escolars. Amb els alumnes i les famílies per parlar sobre 

mobilitat segura insitu i fer propostes de millora si encara resten actuacions per fer. 

Acció 4: Idees per incentivar l’ús del camí escolar.  

Acció 5: Inaugurem el camí escolar de l’escola. Dissenyar les actuacions a dur a terme per la 

festa inaugural . 



CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT      125 

                                               

Acció 6: Material resum. Elaboració del material resum per poder fer un tríptic per divulgar el 

projecte. 

8.3.3. Guía de implementación del bus a pie en Madrid 

A Madrid, DOYMO conjuntament amb l’Área de Gobierno de Seguridad y la Policia Local de Madrid 
va elaborar una Guía per a la realització del Camí escolar als centres educatius de la ciutat. Per a la 
seva confecció es va realitzar com a proba pilot el camí escolar de dues escoles. Es perseguia 
incorporar tota la informació a la web municipal, per tal que des de els centres es pogués accedir i 
desenvolupar el treball. 

Entre d’altres accions a desenvolupar, estava el “Bus a peu”, havent-se definit els passos a seguir: 

“Bus a pie” Impreso 1: Midiendo el interés por el “Bus a pie” 
 
Estimadas Madres y Padres, 
 
Queremos poner en marcha el “Bus a pie” para reducir la congestión que se genera 
alrededor de la escuela y mejorar los conocimientos de los niños/as en seguridad vial, su 
salud, y la percepción de su comunidad. 
 
¿Qué es el Bus a pie? Es un grupo organizado de alumnos que caminan en una ruta a la 
escuela, acompañados por un mínimo de dos adultos: uno delante y otro al final. 
 
¿Cómo funciona? El Bus a pie realiza una ruta recogiendo/dejando los alumnos en las 
paradas y tiempos acordados. La ruta se acordará según las necesidades de los alumnos y 
los padres. La ruta será segura y los padres voluntarios que participen recibirán formación 
en seguridad. 
 
¿Cuándo Funciona? Puede funcionar cada día, o sólo los acordados. 
 
¿Cuáles son los beneficios? Los chicos/as desarrollan un mejor sentido de seguridad vial y 
civismo, les permite conocer su ambiente local, es divertido, les permite hacer ejercicio, y 
ayuda a reducir la contaminación y la accidentalidad en los alrededores de la escuela. 
 
Por favor, háganos saber si estarían interesados en que el “Bus a pie” se realice en la 
escuela, rellenando el formulario que se incluye a continuación, y haciéndolo llegar a 
la escuela antes del _________. 
 
Atentamente, 
 
 
DIRECTOR DEL CENTRO 
NOMBRE DE LA ESCUELA 
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Por favor, cumplimente este formulario y entréguelo a la escuela antes del 
________. 
 
Nombre del 
alumno/a______________________________________Clase____________ 
Nombre del 
alumno/a______________________________________Clase____________ 
Nombre del 
alumno/a______________________________________Clase____________ 
 
Dirección 
______________________________________________________________ 
CP____________________________________________________________ 
 
¿Cómo va su hijo a la escuela habitualmente? Caminando/Bicicleta/Coche/Bus/Otros 
 
¿Utilizaría su hijo/a el Bus a pie si la ruta fuera adecuada? Sí/No/A lo Mejor 
 
¿Estaría dispuesta/o a hacer de voluntaria/o para ‘conducir’ el “Bus a pie”? Sí/No/A lo 
mejor 
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“Bus a pie” Impreso 2: Reunión informativa para el “Bus a pie” 
 
Estimadas Madres y/o Padres, 
 
Recientemente enviamos información indicando el interés del Centro de implementar 
el “Bus a pie” y recabando su colaboración. Estamos encantados de decirles que ha 
habido una gran respuesta. 
 
Estamos preparando una reunión para información sobre el “Bus a pie” y ofrecerles la 
oportunidad de preguntar dudas sobre el tema. La reunión tendrá lugar el _________ a 
las _________ y durará aproximadamente 30 minutos. 
 
Esperamos que puedan asistir. Si no puede asistir pero está interesado, ya sea como 
voluntario o para formar parte del proyecto, y le interesaría tener más información, 
por favor, complete y envíe el formulario que hay a continuación. 
 
El éxito del “Bus a pie” depende del entusiasmo y las ganas de involucrarse en el 
proyecto. 
 
Atentamente, 
 
DIRECTOR DEL CENTRO 
NOMBRE DE LA ESCUELA 
Si no puede asistir a la reunión pero desea formar parte del proyecto, por favor 
cumplimente este formulario y envíelo a la escuela 
 
Nombre del 
alumno/a______________________________________Clase___________ 
Nombre del 
alumno/a______________________________________Clase___________ 
Nombre del 
alumno/a______________________________________Clase___________ 
 
Nombre de la 
madre/padre___________________________________________________ 
Dirección _____________________________________________________________ 
CP___________________________________________________________ 
 
¿Desearía participar en el proyecto?    Sí, No, A lo mejor     
 
¿Desearía participar como voluntario?    Sí, No, A lo mejor     
 
¿Le interesaría recibir más información?  Sí/No 
¿Utilizaría su hijo/a el “Bus a pie” si la ruta fuera adecuada? Sí/No/A lo Mejor 



CAMÍ ESCOLAR DE L’ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT      128 

                                               

“Bus a pie” Impreso 3: Lanzamiento del “Bus a pie” 
 
Estimadas Madres y/o Padres, 
 
Gracias a todo el mundo que participó en la reunión informativa. Ahora ya estamos 
preparados para poner en marcha el “Bus a pie”. El primero saldrá el _______________ 
y funcionará durante ________________. 
 
La ruta será la siguiente: 
 

Dirección escuela: 
 
 
Parada 

Hora en que  
se recoge en 
la parada 

 
Voluntarios 

  Lunes: 
  Martes: 
  Miércoles: 
  Jueves: 
  Viernes: 

 
 

Dirección domicilio: 
 
 
Parada 

Hora de 
paso por la 
parada 

 
Voluntarios 

  Lunes: 
  Martes: 
  Miércoles: 
  Jueves: 
  Viernes: 

 
 
Si está interesado en que su hijo/a participe, por favor, complete el impreso de 
consentimiento y entréguelo en la escuela antes del ___________: 
 
Atentamente: 
 
DIRECTOR DEL CENTRO 
NOMBRE DE LA ESCUELA 
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“Bus a pie” Impreso 4: Impreso de consentimiento 
 
Por favor, complete un formulario por hijo/a. 
 
Nombre: __________________________________  Clase: ____________ 
 
� Se unirá al “Bus a pie” (poner X en las casillas que correspondan) 
Lunes       � Mañana     � Ida  �Vuelta       � Tarde   � Ida  �Vuelta 
Martes     � Mañana     � Ida  �Vuelta       � Tarde   � Ida  �Vuelta 
Miércoles  � Mañana     � Ida  �Vuelta       � Tarde   � Ida  �Vuelta 
Jueves  � Mañana     � Ida  �Vuelta       � Tarde   � Ida  �Vuelta 
Viernes  � Mañana     � Ida  �Vuelta       � Tarde   � Ida  �Vuelta 
 
� Lo cogerá en la parada: _______________________________________________ 
 
� Atención medica especial: _____________________________________________ 
 
⇒ Entiendo que aunque mi hijo/a utilice el “Bus a pie”, su camino a la escuela es 

todavía mi responsabilidad 
⇒ Mi hijo/a estará en la parada a la hora correcta y llevará los complementos  

necesarios. 
⇒ Mi hijo/a será recogido en la parada a la hora correcta por mi o por una persona 

designada (registrada ya en los archivos de la escuela).  
⇒ He leído las normas1 y he explicado a mi hijo/a la necesidad de portarse y 

correctamente. 
 
Padre/Madre/Tutor: _____________________________________________________ 
 
Firma: ___________________________   Fecha: _____________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________ 
 
  Casa    Trabajo   Móvil 
Teléfono: _________________       _________________   ______________ 
 
Por favor, rellena los detalles de un contacto alternativo en caso que el padre/madre/ 
tutor no pueda ser contactado:  
 
Nombre: _____________________________ Teléfono: ________________ 
Relación con el niño/a: __________________________________________ 
 

                                                
1 Las normas se aprobarán en las reuniones con los padres, de hecho, estos han de participar en su redacción para que 
se sientan más participes y responsables. 
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“Bus a pie” Impreso 5: Reunión informativa para el “Bus a pie” destinada a los vecinos, 
comercios, asociaciones etc.  de la comunidad 
 
Estimados vecinos, 
 
Queremos poner en marcha el “Bus a pie” para reducir la congestión que se genera 
alrededor de la escuela y mejorar los conocimientos de los niños/as en seguridad vial, su 
salud, y la percepción de su comunidad. 
 
¿Qué es el Bus a pie? Es un grupo organizado de alumnos que caminan en una ruta a la 
escuela, acompañados por lo menos de dos adultos: uno delante y otro al final. 
 
¿Cómo funciona? El Bus a pie realiza una ruta recogiendo/dejando los alumnos en las 
paradas y tiempos acordados. La ruta se acordará según las necesidades de los alumnos y 
los padres. La ruta será segura y los padres voluntarios que participen recibirán formación 
en seguridad. 
 
¿Cuándo Funciona? Puede funcionar cada día, o sólo los acordados. 
 
¿Cuáles son los beneficios? Los chicos/as desarrollan un mejor sentido de seguridad vial y 
civismo, les permite conocer su ambiente local, es divertido, les permite hacer ejercicio, y 
ayuda a reducir la contaminación y la accidentalidad en los alrededores de la escuela. 
 
 
Estamos preparando una reunión para información sobre el “Bus a pie” y ofrecerles la 
oportunidad de preguntar dudas sobre el tema. La reunión tendrá lugar el _________ a 
las _________ y durará aproximadamente 30 minutos. 
 
Esperamos que puedan asistir. Si no puede asistir pero está interesado, ya sea como 
voluntario o para formar parte del proyecto, y le interesaría tener más información, 
por favor, complete y envíe el formulario que hay a continuación. 
 
El éxito del “Bus a pie” depende del entusiasmo y las ganas de involucrarse en el 
proyecto. 
 
Atentamente, 
 
DIRECTOR DEL CENTRO 
NOMBRE DE LA ESCUELA 
 
Nombre __________________________________________________________  
Establecimiento/oficinas_____________________________________________ 
Dirección ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
CP______________________________________________________________ 
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¿Desearía participar en el proyecto?    Sí, No, A lo mejor     
 
¿Desearía participar como voluntario?    Sí, No, A lo mejor     
 
¿Le interesaría recibir más información?  Sí/No 
 
¿Utilizaría su hijo/a el “Bus a pie” si la ruta fuera adecuada? Sí/No/A lo Mejor 

Si no puede asistir a la reunión pero desea formar parte del proyecto, por favor 
comuníquelo a la escuela. 

8.3.4. Enllaços per accedir a vídeos o pàgines web per ampliar la informació 
 
ESCOLA TURÓ DEL CARGOL, Barcelona: 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2013/10/14/lescola-turo-del-cargol-promou-el-transport-a-peu/ 
 
ESCOLA PROJECTE, Barcelona: 
https://www.youtube.com/watch?v=55V4WHVB-L4&feature=youtu.be 
 
https://prezi.com/syv6dpcbh6s-/prezi-cami-escolar/ 
 
Aplicació “DONDE ESTA FAMILY” per potenciar l’autono mia dels nens i nenes i garantir la 
tranquil·litat de les famílies: 
 
www.dondeesta.com  
 

   
Imatges de l’aplicació www.dondeesta.com  

 
 
Herramientas para la creación de pedibúses 
http://www.ciudadesquecaminan.org/Camino_Escolar.html 


