
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

�����������	
�����	�
��������

�������	�
��
���������
�

�������������

 �� ���������	
�
��������� �� �� �������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����  !"" ### �$� ���� ����" ����� ��� ���%��� �%& ����� ������� ����'�() !*+�,� �)�-.* �/01*2

� � ������ %����� ����� �%&� �� ��%��� ��3�& ��� �$�3��'� �� 3� ���%��� 3�� ��� �4 �� �3�� ��5� �� ����6 ��� �%���� ��� ���� 7� ����� � ��8 ��� �� �� ������ ����� �.+�� �& ���� �9::; ��< $� ��!."-: �

��� =�� !;>?.@+:A BCD EF GBHIJ KF GLH L



 

 

 

�� ���������	
�
��������� �� �� �������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����  !"" ### �$� ���� ����" ����� ��� ���%��� �%& ����� ������� ����'�() !*+�,� �)�-.* �/01*2

� � ������ %����� ����� �%&� �� ��%��� ��3�& ��� �$�3��'� �� 3� ���%��� 3�� ��� �4 �� �3�� ��5� �� ����6 ��� �%���� ��� ���� 7� ����� � ��8 ��� �� �� ������ ����� �.+�� �& ���� �9::; ��< $� ��!9"-: �

��� =�� !;>?.@+:A BCD EF GBHIJ KF GLH L



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA JOAN BRUGUERA                       3 

                   

CRÈDITS 

 

Direcció facultativa 

Ajuntament de Girona 

 

Equip redactor 

Doymo, S.A. 

Esperanza Hernández Pascual 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

Sandra Estrella 
Geògrafa 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT 

         DOYMO S.A.                                        

Empresa certificada                                                                               Verificació del 
Projecte 

 

 

 

 

 

Data 3 de Maig de 2019 

 

 

�� ���������	
�
��������� �� �� �������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����  !"" ### �$� ���� ����" ����� ��� ���%��� �%& ����� ������� ����'�() !*+�,� �)�-.* �/01*2

� � ������ %����� ����� �%&� �� ��%��� ��3�& ��� �$�3��'� �� 3� ���%��� 3�� ��� �4 �� �3�� ��5� �� ����6 ��� �%���� ��� ���� 7� ����� � ��8 ��� �� �� ������ ����� �.+�� �& ���� �9::; ��< $� ��!?"-: �

��� =�� !;>?.@+:A BCD EF GBHIJ KF GLH L



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA JOAN BRUGUERA                       4 

                   

 
ÍNDEX 

 

Pag. 

 

1. INTRODUCCIÓ AL CAMÍ ESCOLAR SEGUR A L’ESCOLA JOAN BRUGUERA ......................................... 5�

2. METODOLOGIA ............................................................................................................................................................ 6�

3. ÀMBIT D’ESTUDI .......................................................................................................................................................... 8�

4. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ .................................................................................................................................. 9�

5. ANÀLISI I DIAGNOSI ................................................................................................................................................. 11�

5.1. EXPLOTACIÓ DE LES ENQUESTES ............................................................................................................................... 11�
5.1.1. Hàbits de desplaçament .................................................................................................................................... 11�
5.1.2. Opinió dels alumnes de l’entorn escolar .......................................................................................................... 14�

5.2. DEFINICIÓ DEL CAMÍ ESCOLAR .................................................................................................................................. 18�

6. PROPOSTES D’ACTUACIÓ ...................................................................................................................................... 20�

6.1. PROPOSTES TÈCNIQUES ............................................................................................................................................. 21�
6.2. PROPOSTES EDUCATIVES........................................................................................................................................... 29�

7. INICI, SEGUIMENT DEL PROJECTE I VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA....................................... 32�

8. ANNEX .......................................................................................................................................................................... 34�

9. PLÀNOL DE PROPOSTES TÈCNIQUES ........................................................................................................... 39�

 

 

�� ���������	
�
��������� �� �� �������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����  !"" ### �$� ���� ����" ����� ��� ���%��� �%& ����� ������� ����'�() !*+�,� �)�-.* �/01*2

� � ������ %����� ����� �%&� �� ��%��� ��3�& ��� �$�3��'� �� 3� ���%��� 3�� ��� �4 �� �3�� ��5� �� ����6 ��� �%���� ��� ���� 7� ����� � ��8 ��� �� �� ������ ����� �.+�� �& ���� �9::; ��< $� ��!-"-: �

��� =�� !;>?.@+:A BCD EF GBHIJ KF GLH L



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA JOAN BRUGUERA                       5 

                   

1. INTRODUCCIÓ AL CAMÍ ESCOLAR SEGUR A L’ESCOLA 
JOAN BRUGUERA 

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 

Joan Bruguera, 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: 
 

 

Els destinataris directes de l’estudi no han estat la totalitat dels/les alumnes del centre escolar sinó 
només els/les alumnes de tercer, 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 riscos 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, les 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 va realitzar un taller amb els/les 
alumnes cinquè i sisè, dins la setmana de la mobilitat, on es van treballar diversos aspectes 
relacionats amb la mobilitat i seguretat viària a l’entorn escolar.  

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 tercer, 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. 

 

 
Àmbit d’estudi del camí escolar de l’escola Joan Bruguera 
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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. (Tercer, 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.  
 

• Enquesta a les famílies. (Tercer, 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.  
 

• Enquesta als docents, per conèixer la opinió d’aquest sobre l’entorn de l’escola.  
 

• Itinerari dels/les alumnes (tercer, 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.  

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  

� 100 enquestes als alumnes: 27 (tercer) + 24 (quart) + 24 (cinquè)+ 25 

(sisè)= 100% alumnat. 

� 99 enquestes a les famílies: 99% de les famílies de tercer, quart, 

cinquè i sisè. 

� 14 enquestes als docents 

 

 

Cal destacar que totes les enquestes es van realitzar durant el primer trimestre del curs 2018/2019.  
 
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 16 alumnes (10% del total 
dels alumnes de cinquè i sisè que arriben caminant segons el plànol, 161 en total). Aquests trams 
defineixen el Camí Escolar de l’Escola Joan Bruguera 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:  
 �� ���������	
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• Taller, dins de les activitats de la setmana de mobilitat, amb els/les alumnes de cinquè i sisè 
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.  

• 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 infants a l’escola. 
• 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. Hàbits de desplaçament 

Com vas a l’escola? 

El mode de desplaçament majoritari a l’escola es el mode a peu, ja que a excepció dels alumnes de  
tercer, suposa la manera de desplaçar-se per més del 75% dels alumnes dels altres cursos.  
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Motiu de la utilització del vehicle privat segons famílies  

La majoria dels familiars (74%), 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 6% dels familiars tornen a casa després de deixar als seus familiars l’escola i un 20% 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.  

 

 

 

Acompanyament segons alumnat 

Si analitzem les relacions per desplaçar-se dels/les alumnes, destaca que només entre els de sisè 
l’autonomia és la opció majoritària. Destaca la nul·la autonomia dels alumnes de tercer i quart.  
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Quan se’ls hi pregunta per quin motiu no fan el recorregut sols, destaca especialment que molts 
d’ells, fins i tot entre cinquè i sisè, creguin que no tenen prou edat per anar sols a l’escola. Poder el 
fet,  que per a molts el camí sigui perillós a causa del trànsit, els provoca aquesta sensació de manca 
de maduresa per a ser autònoms.   
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5.1.2. Opinió dels alumnes de l’entorn escolar 

A l’enquesta se’ls ha preguntat als alumnes que valorin diferents aspectes relacionats amb la 
seguretat de l’entorn escolar.  

A nivell de seguretat viària, majoritàriament consideren que l’entorn és bastant segur, tot i que una 
part destacable dels alumnes de tercer i sisè son més crítics consideren que el camí es poc o gens 
segur.  

 

 

En quant a seguretat ciutadana, la percepció és en general millor, tot i que els alumnes de sisè són 
els més crítics, sent destacable el percentatge que manifesta que ho és poc.  
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En quant a l’estat de l’entorn escolar majoritàriament perceben que es troba en molt o bastant bon 
estat de conservació.  
 

 

La resposta majoritària entre tots els cursos es que si que hi ha oferta per estacionar bicicletes i 
patinets a l’entorn escolar. Tot i existir aparcament per a bicicletes davant l’escola, es probable que 
no sigui suficient ni prou segur per donar cobertura a la demanda hipotètica que podria existir, i així 
ho han manifestat una part destacable de l’alumnat.  
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Majoritàriament consideren que l’entorn escolar és accessible, des del punt de mobilitat sostenible, tot 
i no haver oferta exclusiva per al vianant als carrers més propers a l’escola.    

 

 

La gran majoria d’alumnes de tots els cursos creuen que hi ha que hi ha massa presència de cotxes 
a l’entorn escolar. 
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Tot i l’elevada presencia de vehicles, la gran majoria de l’alumnat està d’acord en que el camí a 
l’escola és segur per anar caminant.  
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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. A 
l’annex es pot consultar el plànol amb l’aranya total de desplaçaments a peu.  

L’explotació d’aquesta informació ha permès elaborar l’aranya d’alumnes que van a peu i conèixer 
així els trams més utilitzats.  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 6 alumnes (10% del total dels alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè que van a peu a 
l’escola). 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 Joan Bruguera el configuren els carrers: 
 

• Carrer Francesc Eixemenis 

• Carrer d’Anselm Clavé 

• Carrer Figueres 

• Carrer de Bonastruc de Porta 

• Carrer de Tomàs Mieres 

• Carrer d’Anselm Clavé i Camps 

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.  

A la següent imatge es pot veure grafiat l’aranya de desplaçaments a peu i els trams que configuren 
el camí escolar, que son els que estan dins del puntejat en negre:  
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6. PROPOSTES D’ACTUACIÓ  

A partir dels hàbits de desplaçament dels infants 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 48% de mitjana entre els quatre cursos). 

 

2. Augmentar la seguretat viària i reduir la sensació de risc 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.  
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6.1.  Propostes Tècniques 

El principal problema detectat és que l’escola s’ubica entre dues vies bàsiques de passar de la ciutat, 
la Gran Via de Jaume I i el carrer Bonastruc de Porta. En ambdós casos el repartiment de l’espai 
públic no és equitatiu, ja que el vehicle privat disposa de diversos carrils de circulació i espai per 
estacionar, mentre que l’espai pel vianant i/o la bici és més reduït. La manca de pacificació i l’elevat 
nivell de trànsit existent al voltant de l’escola comporta diverses externalitats negatives des del punt 
de vista de la seguretat viària, la qualitat de vida i el foment de l’autonomia dels infants en els seus 
desplaçaments casa-escola: Contaminació, soroll, excés de velocitat i il·legalitat d’estacionament, 
entre d’altres.  

Gran Via Jaume I – Artillers - Bonastruc de Porta 
 

Al carrer Artillers, malgrat que les voreres no reuneixen les amplades més apropiades per formar part 
del camí escolar, donada la importància que té l’aparcament en aquesta via no es proposa cap 
actuació. Però, d’acord amb les previsions de l’Ajuntament, es proposa modificar les dues cruïlles del 
carrer, la de Gran Via i la de Bonastruc Porta, ja que per altra banda és on s’ubiquen les dues 
entrades de l’escola i, per tant, on s’acumulen més alumnes.  

A la cruïlla entre Gran Via Jaume I i carrer Artillers es proposa eliminar el xamfrà, ampliant les voreres 
i desplaçar el pas de vianants a la Gran Via perquè l’itinerari dels vianants es mantingui el més 
natural possible. La reserva de l’hotel del xamfrà passaria a l’espai lineal que es guanyaria al carrer 
Artillers. Aquesta actuació proporcionaria un espai molt agradable d’estada a acompanyants dels 
escolars i milloraria els recorreguts dels vianants. 

La cruïlla del c. Artillers amb el c. Bonastruc de Porta es proposa reformar-la ampliant la vorera en 
l’espai que ara ocupa la reserva per a motos i apropant així el pas de vianants a l’extrem del carrer. 
L’ampliació de vorera es proposa fins el pas de vianants del c. Bonastruc de Porta, creant en aquest 
punt una orellera que permetrà millorar la visibilitat sobre aquest pas per on creuen molts dels 
alumnes de l’escola.  

Al següent plànol, elaborat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Girona,  es mostra  la proposta 
que s’acaba de comentar: 
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Carrer de Bonastruc de Porta  

Aquest carrer presenta una secció especialment particular degut a la presència dels pilars que 
suporten les vies del tren que passen per sobre el carrer. Es tracta d’un carrer de doble sentit de 
circulació, en el que els sentits es troben separats pels esmentats pilars. En mig d’ells hi ha un carril 
bici bidireccional. Tanmateix hi ha estacionament per a vehicles a les dues bandes de cada sentit i, 
per últim, hi ha voreres a cada extrem de la secció.  
 

El principal problema de seguretat viària i accessibilitat detectat al tram analitzat és el repartiment de 
l’espai viari poc equitatiu existent, ja que la gran part de la secció està destinada al vehicle privat. Per 
altra banda, també s’han detectat alguns problemes de convivència entre els vianants i ciclistes al �� ���������	
�

��������� �� �� �������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����  !"" ### �$� ���� ����" ����� ��� ���%��� �%& ����� ������� ����'�() !*+�,� �)�-.* �/01*2

� � ������ %����� ����� �%&� �� ��%��� ��3�& ��� �$�3��'� �� 3� ���%��� 3�� ��� �4 �� �3�� ��5� �� ����6 ��� �%���� ��� ���� 7� ����� � ��8 ��� �� �� ������ ����� �.+�� �& ���� �9::; ��< $� ��!99"-: �

��� =�� !;>?.@+:A BCD EF GBHIJ KF GLH L



EL CAMÍ ESCOLAR SEGUR DE L’ESCOLA JOAN BRUGUERA                       23 

                   

carril bici existent. Tot i que a llarg mig termini es pot estudiar la possibilitat de dur a terme un canvi de 
secció de tot aquest carrer, a curt termini es realitzen unes propostes més concretes per a millorar la 
seguretat viària i l’accessibilitat als punts on s’ha detectat un major risc potencial:  

 

• Implantar un coixí berlines abans del pas de vianants, situat a la banda senar del carrer 
Bonastruc de Porta, abans de la rotonda existent davant l’escola. Per aquest pas creuen 
molts dels alumnes de l’escola i es proposa implantar aquest element per tal d’assegurar que 
els vehicles arriben a una baixa velocitat. Amb la remodelació de la cruïlla s’amplia la vorera i 
com s’ha comentat en aquest pas es proposa implantar una orellera que millorarà la visibilitat 
però el coixí berlinès es proposa per reduir la velocitat dels vehicles que circulen per aquest 
punt.  

 
• Al mateix pas de vianants, però a la banda parell, tot i que l’espai existent just abans està 

senyalitzat amb línia groga, els vehicles estacionen il·legalment, provocant un obstacle a la 
correcta visibilitat sobre els vianants que es disposen a creuar. Per aquest motiu es proposa, 
per una banda, delimitar l’espai existent abans del pas implantant vorera que no permeti 
l’estacionament il·legal i per l’altra, implantar un coixí berlinès abans del pas de vianants per 
tal d’aconseguir que els cotxes redueixen la velocitat al passar per aquest punt, optimitzant les 
condicions de seguretat viària d’aquest pas tant utilitzat pels alumnes de l’escola.  
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Vehicle estacionat sobre la línia groga abans del pas de vianants 

 

 

Proposta d’ampliació de vorera i d’implantació de coixí berlinès abans del pas de vianants 

 

• Elevar el pas de vianants existent al carrer Bonastruc de Porta (banda parell) cruïlla amb el 
carrer Figuerola o instal.lar un coixí berlinès abans del pas. Els vehicles procedents del 
carrer Figuerola arriben a aquest pas procedents d’un canvi de traçat a la calçada i sovint, 
més pendents de la incorporació al carrer Bonastruc de Porta que dels vianants que es 
puguin estar aproximant, sobretot per la dreta. Tanmateix, s’ha detectat que abans del pas 
sovint estacionen vehicles de manera il·legal ocupant part de la vorera, minimitzant encara 
més la correcta visibilitat. Es per aquest motiu que es proposa elevar el pas perquè els 
vianants puguin seguir recte en aquesta cruïlla i siguin els conductors qui haguin de reuïr la 
marxa per rebassar l’element reductor de velocitat.  
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Pas de vianants a elevar 

 

• Instar a l’aparcament d’ús públic Figuerola a modificar l’accés actual. S’ha pogut constatar 
com els vehicles entren i surten a aquest aparcament per un únic accès que obliga als 
vehicles a haver de circular per un tram de vorera per on circulen molts dels alumnes de 
l’escola. Indicar que aquesta proposta es realitza perque l’aparcament disposa d’un altre 
accés, actualment inutilitzat, al mateix carrer Bonastruc de Porta, abans de la cruïlla amb l’Av. 
de Ramon Folch.  
 

 

Accés actual a l’aparcament 
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Tenint en compte que s’ha proposat modificar tot aquest xamfrà per aumentar l’espai pel vianant, es 
considera que s’haurien de minimitzar les possibilitats de circular per aquesta vorera en vehicle privat. 
Per tant es proposa tancar l’accés actual de l’aparcament i que els vehicles entrin i surtin per l’accés 
actualment inutilitzat. 

 

Per altra banda, a la cruïlla entre el carrer Bonastruc de Porta i l’Av. 20 de Maig hi ha un pas de 
vianants sobre el qual s’haurien de millorar les condicions actuals de visibilitat. Abans del pas de 
vianants es permet l’estacionament de vehicles en ambdos costats el que minimitza la correcta 
visibilitat sobre els vianants que es disposen a creuar. En aquest cas es tracta de dues reserves per a 
PMR que s’haurien de desplaçar uns metres abans del pas i sustituirles per a places de motocicletes.  
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Un altre dels punts amb un potencial risc és la cruïlla entre els carrers Bonastruc de Porta/Ronda 
de Ferran Puig/Tomàs Mieres. En aquesta cruïlla, la regulació semafòrica només afecta als 
moviments dels vehicles que segueixen recte per la Ronda Ferran Puig i al pas de vianants que 
existeix per creuar aquest carrer, però els passos de vianants que donen continuïtat a la Ronda 
Ferran Puig (que permeten als vianants creuar el c. Bonastruc de Porta) no estan regulats 
semafòricament. Molts dels vehicles que circulen per la ronda, al veure el semàfor en verd circulen i 
giren per prendre el carrer Bonastruc de Porta pensant que disposen de prioritat total per fer la 
incorporació quan en realitat s’han d’aturar en cas que hi hagi un vianant creuant. Les situacions de 
risc es succeeixen en aquests dos punts. Als següents croquis es pot observar com el moviment en 
verd es el que es troba regulat semafòricament i el moviment en vermell és el que no ho està:   
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Es per aquest motiu que es proposa regular semafòricament aquest passos de vianants, 
coordinant les fases amb la regulació ja existent. Com a mínim s’hauria d’implantar un semàfor en 
àmbar per als vehicles que realitzen el gir.   

Carrer Tomàs Mieres 

El tram de carrer Tomàs Mieres que forma part del camí escolar, i que resta sota les vies es un espai 
sense segregació entre la circulació de vianants, ciclistes i vehicles que es disposen a estacionar. Es 
tracta d’un tram on el risc d’atropellament és molt elevat, degut a que els vehicles circulen i 
maniobren per estacionar pel mateix espai per on circulen els vianants i ciclistes, amb l’agreujant de 
l’obstacle a la correcta visibilitat que suposa la presència de les pilones que suporten les vies. Tot i la �� ���������	
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presència de senyalització que alerta d’aquesta situació, aquesta no és suficient per dotar al tram de 
les condicions de seguretat requerides.    

 
Senyalització existent al inici del tram compartir 

 
Cotxe circulant per l’espai per on han de circular vianants i ciclistes  

 

Es proposa eliminar l’estacionament al tram de carrer Tomàs Mieres que resta sota les vies, entre la 
Ronda Ferran Puig i el carrer de Santa Eugènia. D’aquesta manera tot aquest espai restarà 
exclusivament per als vianants i ciclistes.  

Carrer José Canalejas / Bonastruc de Porta 

Es proposa repintar el pas de vianants existent al carrer José Canalejas, just després de la cruïlla 
amb el carrer Bonastruc de Porta, ja que les marques viàries es troben molt despintades i poden 
resultar poc visibles. Tanmateix es proposa implantar el senyal vertical S-13 abans del mateix pas ja 
que  actualment no es troba senyalitzat.  �� ���������	
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Marques viàries del pas de vianants en mal estat de conservació i poc visibles al c. José Canalejas 

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. 

Les propostes educatives que es descriuen a continuació per a l’escola Pla de Girona són fruit de la 
participació de l’escola com a Grup d’Interès local en el projecte School Chance d’intercanvi de bones 
pràctiques en mobilitat escolar sostenible entre diferents ciutats i regions d’Europa i que lidera 
l’Ajuntament de Girona.  

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 Traffic Snake Game 
o Coordinador de Mobilitat  
o Manifest per la mobilitat segura, sostenible i independent en les rutes casa-escola. 
o Taller de bicicletes a l’escola 
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� 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.  A l’escola Pla de Girona per 
exemple, ja es va posar en pràctica durant la setmana de la mobilitat sostenible de 2018. Més 
informació al següent enllaç:  https://youtu.be/y3UOG6jalqk 
  

 
https://www.trafficsnakegame.eu/spain/ 

 
 

� Coordinador de mobilitat  

És una Bona Pràctica de Reggio Emilia que l’Ajuntament de Girona ha adoptat i ha integrat dins del 
projecte School Chance (Projecte per  incorporar i implantar bones pràctiques pioneres a Europa en 
matèria de mobilitat escolar). El  20 de novembre de 2018, es va designar a una persona responsable 
per la tasca de coordinador. Aquesta designació és important per garantir un treball continuat en 
fomentar la mobilitat sostenible i segura a les escoles. A l’annex es pot consultar la fitxa elaborada 
per a aquesta bona pràctica pel projecte School Chance. 
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� Manifest per a una mobilitat segura, sostenible i independent 

El "Manifest" per a una mobilitat segura, sostenible i independent a les rutes casa-escola. És una 
Bona Pràctica de Reggio Emilia que l’Ajuntament de Girona ha adoptat i ha integrat dins del projecte 
School Chance. A l’annex es pot consultar la fitxa elaborada per a aquesta bona pràctica pel projecte 
School Chance. 

 
 

� Taller de bicicletes a l’escola 

És una Bona Pràctica de Reggio Emilia que l’Ajuntament de Girona ha adoptat i ha identificat en el 
projecte School Chance. Es podria trobar un espai al pati per implantar un porxo per a guardar 
bicicletes/patinets a l’interior del recinte de l’escola. Aquest espai serviria per dotar d’un 
estacionament segur per a bicis i patinets però també servirà per que els alumnes i professors puguin 
realitzar el taller de reparació i manteniment de bicicletes. Aquest taller el podrien realitzar 
conjuntament amb alumnes d’instituts que cursen graus mitjans/superiors si s’arriba a un conveni de 
col·laboració.  A l’annex s’adjunta un fulletó informatiu sobre aquesta bona pràctica.   

 

 
Per últim indicar que a part d’aquestes bones pràctiques l’escola podrà anar aplicant altres que 
constaran en el catàleg que està elaborant en aquests moments l’Ajuntament de Girona i que estaran 
disponibles al web municipal. 
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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 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 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 cotxe compartit 
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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 

Núm. de menors atropellats  

Núm. d'inspeccions realitzades a locals sobre total de locals inventariats que freqüenten els 
menors. 

Núm. d'infraccions detectades saltar-se passos de vianants, semàfors o per excés de velocitat 
en els entorns del camí escolar. 

III. Senyalització:  

Número de passos senyalitzats (% respecte el total)  

IV. Educatiu:  

Núm. d’activitats per a la promoció de la mobilitat sostenible  

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 Fitxa informativa sobre la bona pràctica “Coordinador de mobilitat”. 
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8.2 Fitxa informativa sobre la bona pràctica “Manifest”. 
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8.3 Fulletó informatiu sobre el taller de bicicletes a escoles.  
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9. PLÀNOL DE PROPOSTES TÈCNIQUES  
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