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1. INTRODUCCIÓ AL CAMÍ ESCOLAR SEGUR A L’ESCOLA 
MONTJUÏC 

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 
Montjuïc, així com l’entorn del 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, 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, a més d’un treball de camp consistent en un inventari viari dels carrers utilitzats 
per accedir als centres escolars i una sortida de reconeixement amb l’alumnat. 
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2. METODOLOGIA 

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

 

Recollida d’informació

Enquestes alumnat

Anàlisis i Diagnosi

Propostes Actuació

Enquestes famílies Sortida amb l’alumnat Inspecció entorn

 

Els destinataris directes de l’estudi no han estat la totalitat dels/les alumnes del centre escolar sinó 
només els/les alumnes de quart, 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 és 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’s i la Direcció del centre escolar, 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. S’han realitzat enquestes tant als 
alumnes com a les seves famílies i se’ls ha demanat l’elaboració d’un plànol indicant el recorregut de 
casa a l’escola.  

A partir de l’anàlisi de la informació obtinguda es defineixen 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 situació actual. Per això s’ha 
realitzat un inventari de seguretat viària on es recullen tots els aspectes que influeixen qualitativament 
i quantitativament en l’entorn del centre escolar. Tanmateix es realitzen sortides amb els/les 
alumnes de quart, cinquè i sisè per 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. 

Amb tota aquesta informació s’inicia la darrera fase de l’estudi. Es formularan un conjunt de 
propostes per tal de millorar els itineraris dels escolars i en conseqüència millorar la seguretat viària 
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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. És sobre aquest àmbit que 
s’ha demanat als alumnes de quart, cinquè i sisè que dibuixin els itineraris que realitzen per arribar de 
casa a l’escola. La resta d’alumnes i tots els veïns del barri, també es beneficiaran de les propostes 
d’actuació que en resultin d’aquest estudi. 

 

 
Localització de l’Escola Montjuïc  
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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.  

Enquestes: 
 

• Enquesta als alumnes. (Quart, cinquè i sisè). 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. Cal destacar que per la insistència de l’AMPA i la direcció del centre, l’enquesta 
també es va fer als alumnes de tercer. Els resultats es facilitaran amb el lliurament del present 
document però no es comentaran amb la resta de cursos, ja que es considera que els 
alumnes de tercer son encara petits per anar sols i a peu a l’escola per la qual cosa els 
resultats es podran veure desvirtuats. 
 

• Enquesta a les famílies. (Quart, cinquè i sisè): 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.  

 

• Itinerari dels/les alumnes (Quart, cinquè i sisè): 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  

❑ 75 enquestes als alumnes:  24 (quart) + 26 (cinquè)+ 25 (sisè)= 95% 

alumnat 

❑ 48 enquestes a les famílies: 61% de les famílies de quart, cinquè i sisè 

 

Cal destacar que totes les enquestes es van realitzar durant el darrer trimestre del curs 2016/2017.  
 
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 8 alumnes (10% del total dels 
alumnes de quart i cinquè, 79 en total). Aquests trams defineixen el Camí Escolar de l’Escola 
Montjuïc de Girona. 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:  
 

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

• Inventari viari. 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 i acompanyament 

Com vas a l’escola? 

Només entre els de cinquè el mode de desplaçament a peu és el majoritari. Entre els de quart, la 
majoria van en cotxe 46% i tots ho fan sense compartir-ho amb d’altres companys. Entre els de sisè, 
hi ha un 45% que van en transport motoritzat privat (cotxe o moto). Només entre els de sisè s’ha 
detectat que algunes famílies comparteixen cotxe amb d’altres alumnes tot i ser la excepció.   

Destacar per últim una elevada utilització del bus urbà per accedir a l’escola en tots els cursos, es 
tracta d’un mode sostenible que els obliga a desplaçar-se alhora a peu, tant per arribar a la parada 
com des de la parada a l’escola.  
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Com t’agradaria anar a l’escola? 
 

Als alumnes que actualment venen a l’escola en cotxe o moto se’ls ha preguntat con els agradaria 
anar a l’escola  i destaca la diferència de les respostes per cursos. Entre els de quart, la meitat ja els 
agrada anar en transport privat però l’altre meitat desitjarien anar en modes més sostenibles 
bàsicament més divertits i que els permetrien anar amb d’altres companys com ara anar a peu o 
patinet/skate.  Els de cinquè son els que més manifesten el desig de seguir anant en vehicle privat i 
cap desitja anar a peu. A la majoria dels de sisè els agradaria deixar de venir en vehicle privat i poder 
venir en bus per tenir més autonomia, i tot i que la majoria preferirien fer-ho en bus públic un destacat 
percentatge també optaria pel transport escolar.  
 

  

 

   

Temps de desplaçament en vehicle privat  

Quan es pregunta als familiars dels alumnes que van a l’escola en cotxe quan triguen en arribar de 
casa a l’escola, destaca molt negativament que un 27% triga menys de 5 minuts i un 36% triga 
entre 5 i 10 minuts. Aquests temps denoten que el trajecte és força curt per fer-ho en un mode més 
sostenible, tot i que hi poden haver casuístiques diferents en funció del pendent i de les barreres 
físiques a travessar que es trobin al camí a realitzar.  
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Motiu de la utilització del vehicle privat segons famílies  

La majoria dels familiars que utilitzen el vehicle per acompanyar als seus fills/es a l’escola, després 
van a la feina, per la qual cosa, tot i que visquin relativament a prop de l’escola, si ja han d’agafar el 
cotxe després, és difícil que canviïn de mode transport. Destaca negativament però que un 14% 
dels familiars tornen a casa després de deixar als nens/es a l’escola i un 14% van a fer 
compres/encàrrecs o altres gestions que podrien no sempre justificar l’ús de la utilització del vehicle 
privat. És a dir, utilitzen el cotxe per portar als seus fills/filles per què els hi és més còmode o perquè 
viuen molt lluny.  
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Acompanyament segons alumnat 

Si analitzem les relacions per desplaçar-se dels/les alumnes de quart, observem que el 90% van 
acompanyats d’un adult (pare, mare, avis o cangur), entre els de cinquè el percentatge 
d’acompanyament d’un adult disminueix fins el 65% mentre que entre els de sisè és més alt, d’un 
72% fet relacionat amb l’elevada dependència del vehicle privat.  

 

 

Desig d’anar sol a l’escola 

Davant la pregunta sobre el desig d’anar sol a l’escola, hi ha una lleugera diferència entre els tres 
cursos, ja que els més petits manifesten força menys desig d’anar sols/es o, en definitiva, sense 
l’acompanyament d’un adult. El desig augmenta entre els de cinquè i molt més entre els de sisè. 
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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 entre els cursos més baixos. Entre els de quart tot i que el 63% manifesten el 
desig d’anar sols, el 46% creuen que la seva família no hi estaria d’acord, bé per l’edat o per la 
llunyania del domicili.  Entre els de cinquè, tot i que el 80% volen anar sols, només un 38% creu que 
les seves famílies els hi ho permetrien, segurament l’elevada dependència del vehicle privat és el 
motiu. Entre els de sisè el percentatge entre el desig de l’alumne i la permissivitat de les famílies 
s’equipara més.  
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5.1.2 Seguretat viària del camí casa-escola 

Aspectes que dificulten el camí a l’escola, segons l’alumnat 

En quant als aspectes que més molesten als alumnes en els seus itineraris de casa a l’escola 
destaquen, en primer lloc, els cotxes mal aparcats, situació que es produeix a diari a la porta de 
l’escola. En segon lloc, destaquen les voreres estretes, fet percebut com a mancança de seguretat 
viària i incomoditat, en especial la vorera del mateix carrer de l’escola (c. Montjuïc / Pujada de la 
Barrufa). En tercer lloc destacar el trànsit, segurament la majoria dels alumnes que ha respost 
aquesta opció son usuaris del transport privat o bus i per tant és més una molèstia que un aspecte 
perillós que dificulta el seu camí a l’escola.  

 

 

 

Habitualment, quan vas a creuar el carrer, hi ha obstacles que t'impedeixin veure 
als dos costats? 

La gran majoria d’alumnes de quart troben que habitualment en el seu camí hi han obstacles que els 
impedeixen creuar amb total visibilitat, mentre entre els de cinquè i sisè la majoria creu que no hi ha 
grans obstacles que els impedeixin la visibilitat al creuar. Entre els obstacles, els més comuns són els 
cotxes aparcats abans dels passos de vianants o els aparcats de manera il·legal.  
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Generalment els conductors es paren als passos de vianants? 

La gran majoria denuncien que els vehicles no sempre s’aturen davant la prioritat dels vianants als 
passos de vianants, aquest fet és especialment greu quan els que es disposen a creuar són infants. 

 

 

Situacions que afavoririen que els alumnes poguessin anar sols/es fins a l’escola 
segons les famílies 

De manera molt diferenciada, entre tots els familiars destaca que la millora dels itineraris per a 
vianants mitjançant l’ampliació de voreres o la conversió a carrer de vianants de moltes vies, 
afavoriria que molts deixessin anar sols als seus fills/es. En segon lloc destaca un major compliment 
del codi de circulació, el que denota que moltes famílies perceben el vehicle privat com una 
amenaça, per la qual cosa cal crear més espais on el vianant i el vehicle no comparteixin trajecte així 
com augmentar el control policial de les infraccions de trànsit que es cometen.  
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5.1.3 Estacionament de les famílies  

Disciplina viària 

S’ha preguntat als familiars dels alumnes que porten als seus fills/es en vehicle privat fins l’escola on 
aparcaven. Poc més de la meitat diuen estacionar en zona permesa mentre que un 48%, és a dir 
gairebé l’altre meitat respon que estaciona en zona no permesa, sobre la vorera o en mig del carril de 
davant l’escola.  
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Quan se’ls pregunta a quina distància estarien disposats a estacionar legalment els 
familiars parlen d’una distància d’entre 50-100 metres o 5 minuts caminant. 

5.1.4 Percepció de l’entorn per l’alumnat (seguretat i teixit comercial) 

La il·luminació del camí és un fet determinant per atorgar-hi percepció de seguretat i més encara als 
més petits. En aquest sentit, la gran majoria consideren que si ho està però sobretot entre els més 
petits, gairebé la meitat consideren que el camí no sempre està ben il·luminat o mai ho està, el que 
dificulta molt promoure l’autonomia dels mateixos.  

 

 

Un altre dels aspectes que afavoreix que el camí sigui agradable i segur és que l’entorn disposi de un 
teixit comercial i terciari actiu ja que això suposa la presència de gent al carrer. En el cas de l’escola 
Montjuïc, a l’entorn immediat  no hi ha un teixit comercial destacat. Tot i així, en els seus itineraris cap 
a l’escola alguns dels alumnes tenen relació amb comerços. En aquest sentit, assenyalar que la 
majoria no tenen relació amb els comerços i els que més en tenen son els de sisè. Entre aquests 
comerços destaquen els supermercats, els forns i els quioscos.  

 



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA MONTJUÏC                                                                                  20 

                                                                         

 

 

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. A 
l’annex es pot consultar les aranyes per cursos i l’aranya total.  

L’explotació d’aquesta informació ha permès elaborar l’aranya d’alumnes (veure a l’Annex) . 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 8 alumnes (10% del total dels 
alumnes de quart, cinquè i sisè, 75 en total). El motiu de l’elecció d’aquest percentatge és que els 
recursos per a dur a terme millores són escassos i per tant s’han de prioritzar els esforços en aquells 
camins més utilitzats. Una vegada les millores tècniques proposades al camí escolar definit s’hagin 
dut a terme, l’Ajuntament pot optar per analitzar altres trams d’accés a l’escola que han estat 
exclosos en aquesta fase. 

Concretament el Camí Escolar de l’Escola Montjuïc el configuren els carrers: 

 

• Carrer de Montjuïc 

• Pujada de la Barrufa 

• Carrer del Pedret, des del carrer Palamós al carrer Sant Pau 

• Plaça de Sant Pere 

Els carrers que formen part del camí escolar han estat objecte d’un estudi més detallat.  
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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.  

A la següent imatge es pot veure grafiat encerclat els trams que configuraran el Camí Escolar: 
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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 quart de l’Escola Montjuïc s’han extret 
varies conclusions relatives al seu coneixement sobre 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.  

 

2. Com són 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, Pujada de la Barrufa / carrer Montjuïc són molt estretes i 
quan els vehicles estacionen sobre les voreres, molts diuen que acaben caminant per la 
calçada perquè per la vorera no s’hi cap.  
 

3. 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 ja que era un 
concepte que molt pocs havien percebut. 
 

4. L’estat de les voreres? 

L’estat de les voreres de l’entorn de l’escola és desigual en funció dels carrers, però en 
general consideren que es troben en mal estat.  
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5. Hi ha sortides de garatges? 

En general no es va percebre aquest fet com un perill, a l’entorn de l’escola ja que es va 
inspeccionar amb ells hi no se’n va detectar cap.  
 

6. Com son els passos de vianants? 

Els passos de vianants no suposen cap problema alhora d’identificar-los ja que estan 
clarament delimitats per senyalització horitzontal. Tanmateix van manifestar la diferència entre 
els passos de vianants elevats de la resta i van comentar que quan creuen els passos de 
vianants elevats disposen de més seguretat. En general la dotació de passos de vianants és 
correcte. No obstant, van assenyalar i denunciar la manca de semàfors als passos de vianants 
pels quals han de creuar.  
 

7. 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.  

Existeixen aquests senyals?  (P-20)   (S-13)? 
 
Respecte als senyals, aquests són fàcilment identificables, tot i que no tots els/les alumnes no 
sabien la diferència entre ambdós senyals i se’ls hi va haver d’explicar.  
 

8.  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 és degut, tant a les 
presses com a la manca, a vegades, de passos per fer el creuament. 
 

9.  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. 
 

10. 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. El problema dels vehicles estacionats abans dels passos de 
vianants es va poder observar in situ.  
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11. Hi ha algun senyal que indiqui que hi ha una escola?  

Respecte al senyal, aquest va ser identificable durant el recorregut pel carrer i tots sabien el 
seu significat. Tanmateix el que es troba al Passeig del Ferrocarril està reforçat amb un fons 
groc i amb el text “Atenció escoles”. 
 

12.  Com veus el carrer?  

Els/les alumnes han estat crítics amb l’estat dels carrers i han expressat que hi ha brutícia 
puntualment així com la presència de sorra i vegetació que entorpeix el pas per la Pujada de la 
Barrufa.  
 

13.  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 sempre hi ha vehicles estacionats sobre la vorera davant de l’escola que 
provoca que sovint s’hagi de circular per la calçada. Tanmateix els vehicles estacionats sobre 
la vorera provoquen problemes de circulació pel bus urbà i la resta de vehicles que circulen pel 
carrer ja que no deixen prou espai perquè circulin dos vehicles de manera simultània.   

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 aquelles coses que els molesta del seu camí a 
l’escola. Entre els comentaris que afecten als trams de camí escolar destaquen:  

• El Bus urbà que puja a l’escola va sempre molt ple i les freqüències no acaben de coordinar 
amb l’horari d’entrada escolar. Sovint el bus no compleix els horaris de pas.  

• Al carrer Montjuïc a l’alçada de la porta petita abans hi havia un pas de vianants que ha estat 
suprimit però la marca viària encara es veu i sovint hi ha gent que hi creua i és molt perillós.  

• El policia que vigila el pas de vianants de l’entrada ve al matí i tarda però no al migdia. 

• Els vehicles circulen sovint a velocitats massa elevades, sobretot pel carrer Montjuïc i Pujada 
de la Barrufa degut a que pel pendent existent agafen molta velocitat.  

• La situació que es genera a diari davant l’escola, amb tota la vorera plena de vehicles, que 
provoca que els alumnes hagin de circular per la calçada, els busos no puguin passar i es 
generi trànsit no és agradable.   
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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 42% 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, Mobilitat, Medi Ambient i de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Girona.   

 

➢ Propostes educatives: S’hauran de dur a terme al centre escolar, a les classes i 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 del centre 
escolar i l’AMPA.  

 

➢ 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 principals 
problemes detectats a l’entorn de l’escola.  

Plaça Sant Pere 

Habilitar un itinerari accessible entre el carrer de la Barca i la Plaça de San Pere seguint l'itinerari 
natural dels vianants. Habilitar un pas de vianants i adequar la vorera perquè aquesta sigui 
accessible. 
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Vianants creuant per l’itinerari natural que no disposa de pas de vianants 

A la cruïlla amb el carrer Bellaire, eliminar la plaça d'estacionament existent abans del pas de 
vianants ja que limita la visibilitat. 

 

A la cruïlla amb el carrer Sant Pau, eliminar les  places d'estacionament existents abans del pas de 
vianants perquè limita la visibilitat i també repintar-lo i rebaixar-lo perquè sigui accessible ja que 
actualment no disposa de guals: 



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA MONTJUÏC                                                                                  28 

                                                                         

  

Donar continuïtat a la vorera senar de la calçada central de la Plaça Sant Pere per connectar amb el 
carrer Pedret. Per això, com a mínim, s'hauran d'eliminar les places existents després del pas de 
vianants de la cruïlla amb el carrer San Pau i ampliar la vorera, fent-la continua fins enllaçar amb la 
vorera del carrer Pedret.  

 

L’actual vorera senar d'aquesta calçada central és d'1,7 metres útils, per la qual cosa, no és 
accessible (la Llei d’accessibilitat marca que un itinerari accessible haurà de disposar de com a mínim 
un ample de vorera lliure de pas de 1,8 m) i per tant es recomana modificar tota la secció del carrer, 
reduint la calçada a 3 metres, per tal de poder ampliar la vorera fins als 3,2 metres d’ample mantenint 
els dos cordons d’estacionament.  
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Vorera a ampliar 

 

Carrer Sant Pau, abans de la cruïlla amb la Plaça Sant Pere 

Rebaixar el pas de vianants existent, actualment no té gual i és inaccessible. 

 

Carrer de Pedret 

Repintar el pas de vianants existent a la cruïlla amb la Plaça Sant Pere. També cal implantar el 
senyal S-13 abans del pas, en ambdós sentits de la marxa. 
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Rebaixar el pas de vianants existent, a la cruïlla amb el carrer Palamós ja que  actualment no té gual i 
és inaccessible. 

 

Tanmateix es proposa que al tram de vorera que queda sota el pont del ferrocarril s’implanti algun 
element de contenció que impedeixi que la sorra envaeixi la vorera:  
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Per últim es proposa reforçar la senyalització actual mitjançant la implantació de dos senyals P-21, un 
en cada sentit de la marxa, o bé lluminosos o bé amb fons groc per reforçar el missatge de zona 
escolar. 

 

Carrer Montjuïc/Pujada de la Barrufa 

La situació actual és insegura, incòmode i inaccessible. Per una banda, l'accés a l'escola des del 
carrer Pedret és inaccessible, perquè la vorera es converteix en escales en algun tram. Per altra 
banda, l'accés a l'escola des de la Pujada de la Barrufa també és inaccessible ja que l'ample de la 
vorera és inferior a un metre útil. En ambdós casos, la situació empitjora en hores d'entrada i sortida 
escolar perquè els cotxes estacionen en doble fila i sobre la vorera, provocant que sovint els alumnes 
hagin de caminar sobre la calçada. Recordar que al costat de l'escola hi ha la Llar d’infants Sant 
Ramon Nonat, per la qual cosa a la situació de l'escola Montjuïc s'hi ha  de sumar les famílies que 
porten en cotxet als seus fills fins a aquest centre. A continuació es descriu l’estat actual dels itineraris 
d’accés a l’escola per il·lustrar la problemàtica existent: 
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Primer tram del carrer Montjuïc (vorera nord, la 
de l’escola); Accedint des del carrer Pedret els 
vianants es troben un esglaó, el que converteix 
aquest itinerari en inaccessible. 

 

Un cop superat l’esglaó els alumnes avancen per 
una vorera de menys d’un metre. Per aquesta 
vorera van tots el alumnes que entren per la 
porta petita ( la primera venint de baix). 

 

 

Aquesta vorera no disposa de cap tipus de 
protecció sobre la calçada.  

 

Finalment els alumnes han d’acabar de pujar per 
unes escales, sense barana de protecció, fins la 
porta petita.  
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Primer tram del carrer Montjuïc (vorera sud, la de 
davant de l’escola); Accedint des del carrer 
Pedret els vianants es troben una vorera de dos 
metres d’ample aproximadament. El problema és 
que de seguida es converteix en escales, el que 
converteix aquest itinerari en inaccessible. A la 
foto de la dreta es veu un parterre per on molts 
vianants, bàsicament alumnes, accedeixen a 
l’escola a mode de drecera.  

 

Si els vianants segueixen per les escales, més 
endavant es troben encara més escales, per no 
haver de passar per sota el pont. 

 

Finalment quan els vianants arriben a dalt, a 
l’alçada de l’escola, es troben una vorera de dos 
metres ocupada però per vehicles. 
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El darrer itinerari fins l’escola és a través de la Pujada 
de la Barrufa, és a dir, des del barri de Montjuïc. Els 
vianants circulen per voreres de diferents amples, 
però des del carrer Torre de Sant Joan fins el carrer 
de Silvestre Santaló la vorera és d’aproximadament 2 
metres. El principal problema és la sorra que s’hi 
acumula per la manca d’elements de contenció i la 
presencia de vehicles que estacionen sobre la vorera 
en hora punta.   

Al tram posterior al carrer de Silvestre Santaló i fins 
l’accés a l’escola (accés més alt a l’escola)  la vorera 
es redueix i empitjora el seu estat, la situació 
empitjora quan els vehicles estacionen a sobre en 
hores punta.  
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Tanmateix, el tram de vorera existent entre la parada 
del bus i l’entrada a l’escola (accés més alt a l’escola) 
presenta la mateixa vorera inaccessible. L’ample 
existent és inferior a 1,8 metres i com es pot veure a 
la imatge no hi ha espai d’espera suficient per no 
interferir amb la mobilitat de vianants.  

 

Des de la parada de bus i fins a l’accés central de 
l’escola, la situació encara s’empitjora, al reduir-se 
més la vorera al tram on la via fa revolt. Aquesta 
situació és especialment perillosa perquè en aquest 
tram hi ha l’entrada de la Llar d’infants.  
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Després d’analitzar la situació s’arriba a la conclusió que la secció actual del carrer Montjuïc/Pujada 
de la Barrufa (tram camí escolar) no es ni accessible, ni segura, ni còmode i per donar solució a 
aquest problema s’hauria de dur a terme una remodelació integral que requeriria de deixar tan sols 
un carril de circulació i així poder ampliar les voreres. Aquesta proposta però és molt complexa ja que 
aquest vial és l’únic pel qual els vehicles de grans dimensions poden entrar i sortir del barri de 
Montjuïc, per la qual cosa la proposta de reduir de dos a un carril de circulació, passant a ser una via 
de sentit únic és desaconsella. Per raons de seguretat i de cara a una possible emergència seria 
necessari obrir un nou vial accessible per accedir al barri (es desconeix si existeix un projecte per fer-
ho).  

Mentre això no succeeix una alternativa per tal de poder ampliar les voreres deixant un únic carril de 
circulació i mantenir el doble sentit és implantar un semàfor que permeti donar pas alternatiu a un 
sentit i l'altre. D'aquesta manera es pot deixar només un carril de circulació per tal d'ampliar les 
voreres però es mantindria el doble sentit de circulació facilitant l'entrada i sortida del barri de 
Montjuïc. El carril únic de circulació es proposa en el tram comprés entre el carrer Pedret i el carrer de 
la Torre de Sant Joan. La resta de la Pujada de la Barrufa podria mantenir la mateixa secció. Aquesta 
proposta presenta l’inconvenient que degut a la llargada del tram a regular mitjançant semàfor i el 
traçat existent, es formin cues dels vehicles que esperen que interfereixin en la circulació i la 
seguretat viària, per la qual cosa aquesta segona alternativa tampoc es presenta com la solució més 
adient.  

Així doncs a continuació es presenten dues alternatives més assequibles per millorar l’accessibilitat 
actual: 

• Mantenir la secció existent actualment i protegir les voreres mitjançant la implantació de 
tanques/pilones per evitar que els vehicles hi estacionin a sobre. Aquesta alternativa és la 
més conservadora i no permet augmentar l’accessibilitat però si augmenta la seguretat i 
comoditat dels itineraris actuals. Les pilones, tot i que impedeixen l'estacionament de vehicles 
sobre la vorera, també treu espai de vorera útil, i degut al poc espai existent, sobretot al tram 
de la Pujada de la Barrufa no es una solució que permeti implantar un camí escolar 
accessible.  En la següent imatge es veuen grafiats els trams de vorera que com a mínim 
s’haurien de protegir:  
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• La segona alternativa és més ambiciosa i proposa ampliar i protegir la vorera, com a mínim, 
des de les vies de connexió fins als tres accessos existents a l’escola amb diferents solucions:  

• Primer tram del carrer Montjuïc (vorera nord, la de l’escola); Es proposa ampliar la 
vorera que connecta el carrer Pedret amb el primer accés a l’escola (nº1 al següent 
croquis). Per tal d’ampliar la vorera sense modificar els carrils de circulació es proposa 
adequar el parterre enjardinat existent mitjançant la implantació d’un talús. La vorera 
hauria de tenir com a mínim 2,5 metres però es recomana que sigui de 3 metres, 
d’aquesta manera si s’implanten elements de protecció no interferiran en 
l’accessibilitat.  
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Parterre enjardinat on fer un talús que permeti ampliar la vorera.  

 

 

Per acabar de millorar la seguretat es proposa implantar una tanca/barana a les escales que donen 
accés a l’entrada 1, per millorar l’accessibilitat i alhora es protegeix als vianants de caure degut al 
desnivell existent:  
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• Primer tram del carrer Montjuïc (vorera sud, la de davant de l’escola); Amb la secció 
existent és tècnicament impossible crear un itinerari accessible, per la qual cosa es 
proposa, per donar alternativa a les escales actuals, implantar un ascensor la Plaça 
Sant Pere, just a l’accés de la Muralla i la construcció d’un itinerari per dins o annex al 
camí de la muralla que portaria a davant de l’accés de l’escola.   

 
Itinerari inaccessible  

• Per a l’ itinerari des de la Pujada de la Barrufa fins l’ accés nº 3 de l’escola, es proposa 
augmentar la vorera més propera a l’escola des del carrer Silvestre Santaló fins la 
parada de bus existent uns metres passat l’accés 3. Per fer-ho es proposa reduir els 
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carrils de circulació fins als 3 metres cadascun, el que permet la circulació de dos 
busos de manera simultània. Tenint en compte que en aquest tram la secció és 
rectilínia, aquesta reducció del carril no suposa un perill per la seguretat viària. 

 

   
Tram de vorera a ampliar reduint els carrils de circulació 

Tot aquest tram de vorera ampliada s’haurà de protegir per tal que els vehicles no hi estacionin a 
sobre.  

Independentment de l'alternativa escollida per a les voreres del carrer, hi ha una sèrie de propostes 
per millorar altres aspectes en aquest carrer: 

Element de contenció a la vorera 
més propera a l’escola, en el tram 
entre carrer Torre de Sant Joan 
fins el carrer de Silvestre Santaló 
per evitar que la sorra envaeixi la 
vorera. Tanmateix en aquest tram 
aquesta vorera s’haurà de 
protegir de l’estacionament 
il·legal: 
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Repintar els dos passos de 
vianants existents en aquest tram 
i pintar-los amb una pintura 
vermella i blanca per reforçar el 
missatge de que els vehicles 
circulen per un camí escolar.  

 

 

Implantar un gual accessible al 
pas de vianants existent davant 
de l‘accés nº 2 de l’escola.  
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Implantar una tanca per evitar que 
els alumnes caiguin o baixin pel 
parterre enjardinat existent davant 
de l’accés nº 2. 

 

 

Reordenar l’espai que resta entre 
la entrada nº2 i el túnel on 
actualment hi ha els contenidors i 
un espai lliure d’estacionament. 
Actualment els vehicles 
estacionen en bateria i quan 
surten ho fan marxa enrere sense 
visibilitat. Per això es proposa 
traslladar els contenidors on 
actualment s’estaciona, sempre i 
que sigui possible per a garantir la 
maniobrabilitat del camió d’ 
escombraries. Tanmateix es 
proposa reorganitzar 
l’estacionament que haurà de ser 
en bateria invertida perquè els 
vehicles, tant quan maniobrin per 
entrar i/o sortir ho facin amb 
completa visibilitat.  

 

Es recomana que el nou espai d’aparcament estigui regulat 
durant les hores d’entrada i sortida i es destinin en exclusivitat a 
aquells familiars amb menys alternatives (Famílies amb menors 
fins a 3 anys) o a familiars organitzats en cotxes compartits ( 
més de 3 ocupants). En la comissió de seguiment del camí 
escolar s’haurà d’acabar de determinar com s’ atorguen les 
acreditacions. També es proposa mantenir l’actual plaça de 
PMR. 
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Fresar les marques viàries encara 
visibles d’un antic pas de 
vianants. 

 

Posar baranes a les escales sota 
el pont per fer-les més 
accessibles i còmodes. 
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Implantar dos guals accessibles al 
pas de vianants existent a la 
cruïlla entre el carrer Pedret i 
Montjuïc 

 

 

Estudiar la possibilitat d’implantar  
un radar que alerti als conductors 
de la velocitat màxima del carrer 
(30km/h) i de la velocitat a la que 
circulen. Es recomana que aquest 
radar s’implanti a la Pujada de la 
Barrufa, sentit descendent, 
després de la cruïlla amb el carrer 
Silvestre Santaló.  

 

 
Exemple de radar al camí escolar d’una escola de 

Guadalajara 

 

 

Carrer Silvestre Santaló i  Torre de Sant Joan 

Es proposa canviar aquests dos carrers a sentit únic, actualment la secció existent en algun tram, 
sobretot en el carrer Silvestre Santaló és d’aproximadament tres metres i no permet el creuament de 
dos vehicles de manera simultània amb seguretat.  Es proposa un esquema en forma de bucle, que 
permeti entrar pel carrer Torre de Sant Joan i sortir pel carrer Silvestre Santaló per tornar a 
incorporar-se a la Pujada de la Barrufa. D’aquesta manera s’augmenta la seguretat viària d’aquests 
dos carrers que amb la mesura que s’exposa a continuació preveu un augment del trànsit en hores 
punta.  
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Implantació d’estacionaments Kiss & Ride 

Com s’ha vist a l’anàlisi dels hàbits de mobilitat dels alumnes, la dependència de l’ús del vehicle privat 
és molt elevada, això sumat a la manca d’estacionament proper a l’escola i el fort pendent existent en 
aquest carrer, provoca que molts vehicles estacionin de manera il·legal sobre les voreres de l’entorn 
escolar. Les actuacions descrites amb anterioritat impliquen un augment de les voreres i una 
protecció mitjançant la implantació de pilones. Davant la impossibilitat d’estacionar il·legalment molts 
alumnes potser busquen modes de transport alternatius però d’altres, sense alternativa, hauran de 
seguir venint en cotxe. D’aquí que es proposi implantar un punt de Kiss & Ride, és a dir, parar sense 
interferir en el trànsit perquè els alumnes baixin sols i caminin fins l’escola. Per crear l’espai del “Kiss 
& Ride” es proposa delimitar l’espai de parada mitjançant marca viària i senyalització vertical que 
indiqui als conductors que és un espai on poden parar per deixar als familiars però no poden 
estacionar, és a dir, no poden baixar del cotxe. Aquests espais han d’estar lliures durant les hores 
d’entrada i sortida, però la resta del temps poden ser utilitzats per exemple pels residents. Aquesta 
proposta pot anar acompanyada del bus a peu (que es comentarà a les propostes educatives) per tal 
de que el tram que es fa des de l’aparcament fins a l’escola a peu es faci de manera acompanyada. 
L’espai proposat per implantar el Kiss & Ride es el solar d’estacionament al carrer Silvestre Santaló. 
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Modificació de l’horari d’entrada 

Un altre mesura que ajudaria a espaiar en el temps la concentració de vehicles a la porta de l’escola 
és ampliar l’horari d’entrada gratuït. L’actual forquilla de 5 minuts que tenen els alumnes per accedir a 
l’escola és una de les principals causes d’aglomeració davant de l’escola. Per això es proposa 
estudiar que l’entrada gratuïta hauria de començar entre les 8.30 i les 8.45. Si no es fa, mesures com 
el Kiss & Ride poden fracassar per l’aglomeració de gran part de la demanda motoritzada en en cinc 
minuts.  

Mobilitat en bicicleta 

Tot i que al present estudi no es fa cap proposta relativa a la mobilitat en bicicleta, s’indica la 
necessitat de facilitar com a mínim, l’accés en bicicleta fins a l’inici de la pujada de la Barrufa en un 
futur proper, tant mitjançant la implantació d’oferta que pugui ser utilitzada pels ciclistes com 
mitjançant la implantació d’estacionaments segurs pels mateixos.  

A l’annex es pot veure el plànol amb la localització de totes les propostes tècniques.  



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA MONTJUÏC                                                                                  47 

                                                                         

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 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 proposta 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. Les línies i les parades es defineixen a partir 
dels itineraris més utilitzats. Així doncs l’aranya de vianants dels alumnes de quart ,  cinquè i 
sisè pot ser un bon punt de partida per començar a treballar.   

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 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.  
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Exemple d’implantació del Bus a Peu a Alcorcón realitzat per DOYMO 

 

Si s’acabés implantant un bus a peu, aquest hauria de tenir en compte implantar parades també a les 
zones d’estacionament o Kiss & Ride per tal de recollir també als alumnes que han arribat fins allà en 
vehicle privat.  

 
➢ 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 nombre destacat de vehicles a l’entorn de l’escola a les hores punta. 
L’objectiu perseguit és 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 
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més grans de l’escola facin, en torns rotatius, de reforç per l’acompanyament als més petits 
des dels aparcaments Kiss & Ride fins a l’escola.   

 
 

➢ 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: 

 

• 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 a 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.   

La comissió de mobilitat escolar també 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 
 

http://www.turodelcargol.org/index.php/l-ampa-mainmenu-37/junta-i-comissions-mainmenu-159/camscolar-mainmenu-81
http://www.turodelcargol.org/index.php/l-ampa-mainmenu-37/junta-i-comissions-mainmenu-159/camscolar-mainmenu-81
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➢  Activitats per realitzar a l’escola per promocionar el Camí Escolar: 
 

▪ 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 al 
que sigui 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. 

 
▪ 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 un 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. 
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➢ Premis per quilòmetres recorreguts a peu (individual, per classes...). 

 
▪  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 quin curs o 
classe ha arribat més lluny. 

 
▪  Traffic Snake Game 

El joc de la serp és una campanya dirigida als nens i nenes i als seus familiars per 
animar-los a anar caminant i amb bicicleta al col·legi. Consisteix en un joc fàcil de 
posar en pràctica i útil per als centres educatius que vulguin sumar-se. El joc permet 
organitzar altres activitats en paral·lel relacionades amb mobilitat, medi ambient urbà o 
salut.   
 
https://www.trafficsnakegame.eu/spain/ 
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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 esco lar.  

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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EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA MONTJUÏC                                                                                  56 

                                                                         

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 projectes 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 revert ir 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 



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA MONTJUÏC                                                                                  57 

                                                                         

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 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 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. APLICACIONS 

Actualment, al mercat d'aplicacions per Smartphones hi ha diverses aplicacions que tenen 

l'objectiu de potenciar l'autonomia dels nens i nenes en els seus trajectes cap a l'escola 

mentre garanteixen la tranquil·litat de les famílies.  

Un exemple és l'aplicació “DONDE ESTA FAMILY” que permet:  

• Localitzar als teus fills a qualsevol moment. Veus on estan els teus familiars en un 
mapa, a qualsevol moment i en temps real. 

• Indicador en temps real “a casa” i “a l'escola”. Sabràs si els teus fills estan a casa o 
a l'escola amb només un cop d'ull a la pantalla 

• Rep notificacions. Quan arribin o surtin de l'escola i de casa 

• Rep alertes. Si no estan a l'escola durant l'horari escolar 

• Roman en contacte amb la teva família. Els teus fills poden avisar-te quan més ho 
necessiten. 

 

www.dondeesta.com 

 

   

Imatges de l’aplicació (Font: www.dondeesta.com) 

 

http://www.dondeesta.com/
http://www.dondeesta.com/

