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El nostre camí escolar segur. Anem a 

l’escola amb autobús.   
Recurs educatiu adreçat a alumnes amb diversitat 

funcional. 
 
FITXA DE RECURS EDUCATIU 
https://web.girona.cat/en/mobilitatescolar/activitats 
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Breu descripció 
Amb aquest recurs educatiu treballarem la mobilitat escolar sostenible i ho farem a través dels 
modes de transport que existeixen i la configuració de l’espai públic. Els alumnes aprendran quins 
modes de transport són els més sostenibles ambientalment i aprendran a diferenciar-los. 
Reflexionaran sobre els conceptes de sostenibilitat i contaminació.  
 
També, treballaran la configuració de l’espai públic mitjançant l’observació del camí escolar que 
fan cada dia de casa a l’escola i a l’inrevés. Mitjançant la creativitat, dissenyaran com hauria de 
ser aquest trajecte, en definitiva, l’espai públic del seu entorn més proper.  
 
* L’activitat està enfocada a l’ús de l’autobús com a mitjà de transport sostenible, però es pot 
adaptar a qualsevol altre. Les activitats que es plantegen estan pensades perquè es puguin portar 
a terme per separat.  

A qui s’adreça 
Alumnat amb diversitat funcional. Edats recomanades, entre 12 i 15 anys.  

Objectius 
• Reflexió personal i col·lectiva sobre la mobilitat que potenciï un desplaçament responsable i 

beneficiós per a la salut i l’entorn urbà, com és el transport públic.  

• Reconèixer els avantatges i inconvenients dels diferents mitjans de transport a la ciutat i 
analitzar-ne les conseqüències per al nostre medi ambient.  

• Posar en valor l’autobús com a transport sostenible.  

• Participar en una activitat lúdica en grup.  

Continguts específics 
• La mobilitat: necessitat de desplaçament, com ens desplacem, quins mitjans utilitzem i quines 

alternatives hi ha.  

• Comprendre el cost ambiental de la nostra manera de desplaçar-nos: consum d’energia, 

contaminació i ocupació de l’espai urbà. 

Materials didàctics 
L’ Ajuntament proporciona:  

 PowerPoint explicatiu per a totes les activitats.  

 Impressió en DIN-A3 del joc dels apilables per a l’activitat núm. 2  

 Targetes amb els pictogrames per a les activitats 1, 3 i 5. 

 

El centre educatiu: 

 Blocs apilables de colors per a l’activitat núm. 2  

 Telèfons mòbils (d’ús personal) per a l’activitat núm. 4 

 Impressió de les fotos del recorregut per a l’activitat núm. 4 

 Paperògraf per a l’activitat núm. 5 

 Llapis de colors, retoladors, ceres, pintura per a l’activitat núm. 5 
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Metodologia 
Utilitzarem la presentació amb PowerPoint per acompanyar totes les activitats.  

Activitat 1. Joc de les targetes  

Els alumnes han de classificar les targetes en les que són de mitjans de transport i altres que no 

ho són. Imatges amb mitjans de transport i elements que no ho són (p. ex.: roda, eines, etc.).  

 

*Utilitzeu les targetes del sobre 1.  

Activitat 2. Treballem el camí escolar i la mobilitat amb 
els blocs de Lego. 

Explicarem què és un camí escolar segur amb el suport del PowerPoint.  

Preguntem als alumnes com van a l’escola i com van de casa a la parada de l’autobús:   

 

a) La majoria amb autobús (blocs de color groc) 

b) A peu o cadira de rodes (blocs de color verd) 

c) Amb cotxe (blocs de color vermell) 

 

Cada alumne podrà escollir una opció i posar els seus blocs en forma de tres columnes, de 

manera apilable. Ens interessa que visualitzin la torre més alta i la més baixa per entendre 

l’estadística dels modes de desplaçament des de casa a la parada de l’autobús.  

*Utilitzeu la imatge impresa de la presentació. 

Activitat 3. Experimentem el nostre camí escolar 
Plantegem reflexions emocionals: 

 

• Com se senten a l’autobús durant el camí escolar  

• Què els agrada i què no de l’experiència / del trajecte...  

• Què es podria millorar (confortable, divertit, segurs, etc.).  

 

Utilitzem les targetes de les emocions perquè es puguin expressar. Quan ensenyem una targeta 

d’emoció els alumnes poden aixecar el dit si hi estan d’acord o baixar-lo si no hi estan d’acord.  

 

*Utilitzeu les targetes de les emocions del sobre 2.  

 

Activitat 4. Collage del nostre camí escolar  

 

Es proposa als alumnes fer fotos durant el recorregut cap a l’escola. Des de casa a l’autobús i 

durant el trajecte amb autobús amb la missió de poder ensenyar les fotos l’endemà a la classe. 

Imprimirem les fotografies i faran un collage amb les fotografies i targetes al mural del camí 

escolar de l’activitat núm. 5.  

 

*Recomanada per a alumnes que disposin de mòbil personal i d’edats compreses entre 14 i 15 

anys. 
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Activitat 5. Redibuixem el nostre entorn escolar ideal  
 

Dibuixarem un mural amb l’entorn de l’escola. S’aprofita l’activitat de sortides a l’entorn de l’escola 

perquè es fixin en els elements que hi troben (p. ex.: pas de vianants, semàfors, voreres, elements 

naturals, ponts, fonts, etc.). 

 

Els alumnes pensen conjuntament com hauria de ser l’entorn escolar, què hi ha, què hi falta. Han 

de dibuixar el que hi falta perquè l’entorn escolar sigui sostenible i segur per a tothom. També es 

distribueixen targetes amb dibuixos perquè els puguin enganxar al mural. 

 

*Els responsables de l’activitat dibuixaran una casa i una escola que s’uneixen per un camí. Els 

alumnes han de decorar aquest camí de casa a l’escola. 

 

 

Durada 
Recomanem desenvolupar el recurs educatiu en dues sessions de dues hores.  

Sol·licitud del recurs 

Per sol·licitar l’activitat només cal que envieu un correu a mobilitatescolarsostenible@ajgirona.cat i 
que especifiqueu que formeu part de la Xarxa de Coordinadors/ores de Mobilitat Escolar. 

 


