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A Catalunya la mobilitat escolar representa 
aproximadament el 15% de la mobilitat total en 
l’àmbit urbà. A més, entre un 25% i un 55% dels 
alumnes de Catalunya, segons la dimensió del 

municipi, es desplacen a l’escola en transport privat 
motoritzat. Així, les accions adreçades a aquest 

segment de mobilitat poden tenir un impacte positiu 
en les polítiques de millora de la seguretat viària, la 

sostenibilitat i la reducció d’emissions. 



In t roducc ió

A Catalunya la mobilitat escolar representa aproximadament el 15% de la mobilitat 
total en l’àmbit urbà. A més, entre un 25% i un 55% dels alumnes de Catalunya, segons 
la dimensió del municipi, es desplacen a l’escola en transport privat motoritzat*. 
Així, les accions dirigides a aquest segment de mobilitat poden tenir un impacte 
positiu en les polítiques de millora de la seguretat viària, la sostenibilitat i la reducció 
d’emissions. Per això és necessari que la mobilitat sigui una qüestió present i activa 
en els centres educatius.

Una correcta gestió de la mobilitat escolar és fonamental per millorar l’organització 
del temps i dels horaris, l’eficiència i fluïdesa dels desplaçaments, la qualitat de l’aire, 
la seguretat o la qualitat de vida i la salut. Tots aquests aspectes ens influeixen 
diàriament i cal que les escoles els tractin. En aquest sentit es necessiten persones 
de referència que s’encarreguin de gestionar aquesta problemàtica o liderin el diàleg 
amb l’administració competent.

Tenir una persona en l’equip docent de cada centre amb formació específica 
i que dediqui una part del seu horari a tractar sobre les problemàtiques de centre 
relacionades amb la mobilitat, així com organitzar i promoure iniciatives relacionades 
amb el tema entre els alumnes, pot servir indubtablement com a factor clau per a un 
canvi d’hàbits entre tota la comunitat educativa.

Per això la Xarxa de Coordinadors/ores de Mobilitat Escolar, d’ara endavant Xarxa 
de CME, vol impulsar un teixit de docents, que treballi col·laborativament amb els 
agents implicats, per detectar, millorar i/o resoldre aspectes relatius a la mobilitat 
sostenible, autònoma, segura i saludable en els centres educatius. La creació d’una 
nova figura, la de coordinador/a de mobilitat escolar garanteix que la mobilitat sigui 
una qüestió present i activa en el dia a dia dels centres.

El projecte se centra en els àmbits de treball següents:

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

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

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

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

Aquest document vol ser una guia de seguiment per als agents que desitgin 
desenvolupar una xarxa de CME als seus municipis.

*Torre, M. (2020, 6 Març). Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya. https://territori.gencat.cat/ca/detalls/
Article/Chool-Chance.
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Sis accions estratègiques del Pla d’acció de mobilitat escolar de 
Catalunya 2020-2021 (PAMEC) 

Acció estratègica 1. Redactar un manifest sobre mobilitat escolar 
com a resultat del consens general entre tots els agents implicats. 

Acció estratègica 2. Actualitzar el tractament de l’educació viària i 
la mobilitat als centres educatius per dotar els infants i adolescents 
de la confiança i les competències per moure’s de forma segura, 
autònoma i saludable.

Acció estratègica 3. Avaluar la designació d’una figura de referència 
dins dels centres educatius per integrar la mobilitat sostenible, activa, 
segura i autònoma dins del projecte educatiu del centre i actuar 
d’enllaç entre la comunitat educativa i les administracions.

Acció estratègica 4. Promoure l’ús de modes de transport sostenibles 
i hàbits de mobilitat saludables entre els agents de la comunitat 
educativa mitjançant la celebració de campanyes de foment als 
municipis i als centres educatius.

Acció estratègica 5. Fomentar la millora de la seguretat, la visibilitat 
i la dotació d’equipaments per als modes de mobilitat sostenible als 
entorns i als itineraris escolars mitjançant la redacció de projectes de 
camins escolars i el desenvolupament de propostes de finançament 
de les actuacions.

Acció estratègica 6. Crear un distintiu de mobilitat escolar per als 
centres educatius d’acord amb uns criteris que avaluïn i permetin 
l’assessorament i el seguiment de les iniciatives sobre mobilitat 
escolar i infraestructura que es desenvolupin des dels centres 
educatius i els municipis. 
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ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Girona i la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya han treballat 
conjuntament en el projecte europeu SCHOOL Mobility Challenge in Regional Policies 
(School Chance), que té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma 
dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, i definir un 
programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres 
de la comunitat i per a cada etapa educativa. Es tracta d’un projecte aprovat pel 
programa Interreg Europe i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) per al període 2017-2021.

En el marc del projecte School Chance s’ha elaborat el Pla d’acció de mobilitat escolar 
de Catalunya 2020-2021 (PAMEC). L’objecte del PAMEC és millorar la formació dels 
escolars i les condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu, i fomentar els 
desplaçaments segurs, sostenibles, actius i autònoms.

Per avançar en aquesta línia el Pla defineix sis accions estratègiques sobre la 
mobilitat escolar a Catalunya, a desenvolupar els propers anys, per donar resposta 
a les necessitats observades al territori durant la primera fase del projecte School 
Chance. Aquestes accions estratègiques s’inspiren en alguna de les bones pràctiques 
identificades al projecte School Chance.

L’acció estratègica número 3 del PAMEC fa referència a: “Avaluar la designació d’una 
figura de referència dels centres educatius per integrar la mobilitat sostenible, 
activa, segura i autònoma dins el projecte educatiu del centre i actuar d’enllaç entre 
la comunitat educativa i les administracions”. 

La Xarxa de Coordinadors/ores de Mobilitat Escolar sorgeix doncs de l’estratègia del 
PAMEC i pretén incorporar una bona pràctica provinent de Reggio Emilia (Itàlia), amb 
l’objectiu d’esdevenir un projecte referent i reproduïble en el màxim de municipis del 
territori català.

Durant el curs 2020/2021 l’Ajuntament de Girona va engegar la prova pilot de la Xarxa 
de CME, en la qual un total de nou centres educatius de primària de Girona hi van 
participar. Aquesta guia és el resultat d’aquesta experiència. 
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     Volem impulsar un teixit de docents, que treballi 
col·laborativament amb els agents implicats, per 

detectar, millorar i /o resoldre aspectes relatius a la 
mobilitat sostenible, autònoma, segura i saludable 

en els centres educatius. 
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OBJECTIUS

03

Objectius específics 

01. Establir una figura de referència en cada centre educatiu en matèria de mobilitat 
escolar que serveixi d’enllaç entre l’escola, les famílies, els alumnes, l’Ajuntament i 
tots els agents implicats.

O2. Dotar docents, futurs coordinadors/ores de mobilitat escolar, de les capacitats 
necessàries per desenvolupar la seva tasca, que els permetin:

• Obtenir una visió més àmplia i actualitzada sobre la mobilitat sostenible i la seva 
aplicació a les escoles.

• Donar respostes a les necessitats dels centres en termes de mobilitat autònoma, 
segura, sostenible i saludable.

• Disposar de recursos aplicables als centres educatius pel foment de la mobilitat 
autonomia, segura, sostenible i saludable.

• Conèixer altres professionals amb interès per contribuir a la millora de la mobilitat 
escolar.

O3. Proposar accions que ajudin a millorar la mobilitat dels infants a favor d’un canvi 
d’hàbits cap als desplaçaments autònoms, segurs, sostenibles i saludables.

O4. Cooperar amb l’Administració per garantir una comunicació fluida i poder donar 
resposta a les necessitats detectades.

Objectiu general

Impulsar un teixit de docents, que treballi col·laborativament amb els agents implicats, 
per detectar, millorar i / o resoldre aspectes relatius a la mobilitat sostenible, autònoma, 
segura i saludable en els centres educatius. 





Destinataris i 
destinatàries 
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 La Xarxa de CME busca establir una figura de 
referència en cada centre que serveixi d’enllaç entre 

l’escola, les famílies, els alumnes , l’Ajuntament i 
tots els agents implicats, de forma que el projecte 

tingui un impacte directe o indirecte en els diferents 
col·lectius. 
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Dest inatar i s  i  dest inatàr ies 
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Amb l’objectiu de fomentar una mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable 
al voltant dels centres educatius, la Xarxa de CME busca establir una figura de 
referència a cada centre que serveixi d’enllaç entre l’escola, les famílies, els alumnes, 
l’Administració i tots els agents implicats, de forma que el projecte tingui un impacte 
directe o indirecte en els diferents col·lectius.

Agents directes: comunitat educativa 

Els i les mestres, infants i famílies 
Promoure accions que ajudin a millorar la mobilitat dels infants a favor d’un canvi 
d’hàbits cap als desplaçaments autònoms, sostenibles, segurs i saludables. A partir 
dels vuit anys els nens i nenes ja estan preparats per sortir al carrer tot sols. Els adults 
hem de ser capaços d’oferir-los les eines que necessiten per moure’s i aprendre a 
confiar en les seves capacitats.

S’ha identificat els docents com els prescriptors d’aquestes accions i com a figures 
de referència en matèria de mobilitat sostenible en el centre docent, per això s’ha 
dissenyat un itinerari formatiu que els doni les eines necessàries per promoure i fer 
possible la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable a les seves escoles. 

El/la CME ha d’estar capacitat per proposar iniciatives relacionades amb l’educació 
viària i la sostenibilitat, ha de funcionar com a model per als alumnes i els ha 
d’encoratjar a moure’s amb modes de desplaçament sostenibles. Alhora també és 
una figura que ha d’estar preparada per coordinar i guiar els projectes de mobilitat 
que es puguin promoure juntament amb l’Administració competent, dins el centre 
escolar.

Per tal que els infants generin un canvi d’hàbit cap a un mode de desplaçament més 
autònom i sostenible, és imprescindible que la Xarxa de CME tingui en compte les 
famílies durant tot el curs escolar. En aquest sentit, el projecte presenta un seguit 
d’accions que ha de desenvolupar el coordinador/a per no oblidar la sensibilització i 
interpel•lació de les famílies i incidir-hi, ja que els beneficiaris directes de la Xarxa de 
CME són els infants, les seves respectives famílies i els i les mestres.

Agents indirectes: comunitat d’entorn

La ciutadania en el seu conjunt.
La promoció de la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable convida la 
comunitat educativa de l’escola a la participació però també a fer comunitat d’entorn 
amb el veïnat, els establiments, i els equipaments que hi ha al llarg dels camins 
escolars, no només com a corresponsables d’aquest camí per als nens i nenes, sinó 
com a beneficiaris finals també d’aquest entorn més segur, sostenible i saludable.

La ciutadania en general, com a beneficiaris indirectes, caldrà tenir-la informada dels 
canvis i de l’evolució que s’està generant a la ciutat en temes de mobilitat escolar 
sostenible. 
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IMPLEMENTACIÓ

05
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          Seguint 20 passos podeu desenvolupar la 
Xarxa de CME al vostre municipi. 
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Tasques a desenvolupar abans de començar el curs escolar

1. Identificació, per part de l’Administració pública, de la persona 
coordinadora de la Xarxa de CME. 

• Es recomana que aquesta figura tingui una dedicació de mínim 
25/hores a la setmana estimant treballar amb 10 centres edu-
catius.

• Contractació d’una empresa externa de consultoria educativa (o 
recursos interns) encarregada de desenvolupar les formacions 
als coordinadors/es de mobilitat escolars (mínim 3 formacions, 
1 per trimestre).

2. Selecció de les escoles que actualment estan treballant en 
algun tipus de projecte relacionat amb sostenibilitat (exemple 
de projectes: camins escolars segurs, qualitat de l’aire, escola 
verda, hort escolar, entre d’altres).

• Contacte amb les escoles per explicar el projecte i confirmar 
la seva participació activa en la Xarxa de CME (serà necessari 
una implicació de 25 hores lectives del/de la CME, aproximada-
ment).  

• A partir d’un procés participatiu, nomenament de la figura de 
CME de cada escola. Recomanem que a les escoles grans la 
figura de CME no formi part de l’equip directiu.

• Constitució del grup de treball intern de l’Ajuntament (com per 
exemple tècnics/tècniques d’educació, sostenibilitat, mobilitat i 
urbanisme).

3. Creació d’una nova pàgina web al portal de l’Ajuntament o Ad-
ministració competent, per informar la ciutadania del projecte.  

A continuació es concreten els passos a seguir per desenvolupar la Xarxa 
de CME.  
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Primer trimestre

4. Primera reunió de treball de la Xarxa CME.  
• Presentació del manual  de benvinguda que defineix el perfil de 

la figura de CME. 
• Concreció de l’agenda del/de la CME i pla de treball (concretar 

tasques, dates i terminis amb els/les CME). Decidir el canal de 
comunicació entre els membres de la Xarxa (correus, grups de 
missatgeria instantània, etc.).

• Creació d’una carpeta compartida al núvol amb els coordina-
dors/ores amb el material necessari.

5. Elaboració d’un paquet de recursos educatius que reculli 
propostes per fomentar la mobilitat escolar sostenible.

6. Primera formació tècnica adreçada als/a les CME. * Veure Pla 
de formació. 

7. Segona reunió de treball CME.
• Motivar els centres educatius a sol·licitar estudis de camins 

escolars segurs.

8. Preparar el material necessari dels recursos educatius perquè 
els coordinadors/ores els puguin desenvolupar a les escoles. 
Preparar la logística dels recursos educatius que depenguin de 
l’administració (per exemple el joc de la serp). 

9. Reunions d’articulació. 1a: amb el grup de treball intern de 
l’Ajuntament, 2a: amb els i les representants polítics (final del 
primer trimestre). 
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IMPLEMENTACIÓ
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Segon i tercer trimestre

10. Segona formació tècnica adreçada als/a les CME. * Veure Pla 
de formació. 

11. Desenvolupament d’almenys un recurs educatiu a les escoles 
participants. Es recomana el joc de la serp per estudiar el com-
portament modal dels infants en mobilitat escolar sostenible 
per obtenir una diagnosi. 

12. Tercera reunió de treball de la Xarxa de CME per compartir 
experiències i fomentar la cohesió de grup.

13. Proposta d’alguna acció conjunta per impulsar la Xarxa aprofit-
ant la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.

14. Difusió de la Xarxa de CME i les activitats que s’hi duen a 
terme a la pàgina web de cada escola (activació d’un bàner de 
la Xarxa de CME, d’un nou apartat web i fer un comunicat a la 
comunitat educativa perquè coneguin el projecte). 

15. Tercera formació tècnica adreçada als/a les CME.* Veure Pla 
de formació. 

16. Buidatge i diagnosi dels hàbits de mobilitat obtinguts amb el 
joc de la serp.

17. Reunions d’articulació. 1a: amb el grup de treball intern de 
l’Ajuntament, 2a: amb els i les representants polítics (final del 
tercer trimestre). 

18. 4a reunió de treball de la Xarxa de CME de final de curs

19. Acte de cloenda amb tota la comunitat educativa (juny).

20. Avaluació interna amb el grup de treball de l’Ajuntament i 
planificar la continuïtat de la Xarxa de CME (juliol) per a la seva 
consolidació i/o ampliació. 

I bones vacances! 





Cronograma de 
treball
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Si vols anar ràpid ves sol, si vols arribar lluny ves acompanyat.
Proverbi africà
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Cronograma (18 mesos)          Primer semestre               Segon semestre               Tercer semestre

Tasques Gener-Desembre Gener-Juny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Identificació del personal 
tècnic responsable del  
projecte 

Selecció de les escoles par-
ticipants i dels/de les CME 
Preparació dels recursos i 
material necessari

Manual del perfil de CME i 
pla de formacions

Setmana Europea de la  
Mobilitat

1a reunió de presentació 
amb els/les CME

Reunions presencials amb 
cada escola
Elaboració d’un paquet de 
recursos educatius
Formacions

Reunions internes amb  
tècnics/tècniques

2a reunió de treball de la 
Xarxa de CME

Reunions internes amb  
representants polítics

3a reunió de treball de la 
Xarxa de CME

Diagnosi dels hàbits de  
mobilitat (joc de la serp)

Reunió de treball, Xarxa de 
CME i comunitat educativa

Acte de cloenda institucional

Avaluació sobre la  
continuïtat i millores





Metodologia07



Guia metodològica d’implementació32

07

Organització interna de la Xarxa

Totes les iniciatives i decisions que es proposin es consensuaran amb els/les CME 
perquè se sentin partícips del grup de treball.

El primer pas d’organització interna serà el de proposar un pla de treball, el segon, 
concretar una agenda de treball per a tot el curs escolar, a fi que els/les CME es 
puguin reservar els dies i hores (seran al voltant de 25 hores lectives aproximada-
ment). L’agenda de treball es pot presentar juntament amb el document mare que es 
dona el primer dia de presentació: el manual de benvinguda al/a la CME

Es recomana utilitzar eines per fer consultes, votacions anònimes o decidir els dies de 
les trobades de treball, com per exemple eines de programari lliure per fer formularis  
i programar activitats.

Exemple d’organització de l’agenda del/de la CME: 

Metodolog ia
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Metodolog ia

Capacitació del coordinador/a

És necessari dissenyar un pla de formació específic i centrat en els interessos dels 
coordinadors i coordinadores. El pla de formació proposa sis formacions a desen- 
volupar, d’aquestes sis les/els mateixos CME escullen els tres continguts que els 
interessin més, com també escullen l’ordre de la impartició amb l’objectiu de fer-los 
partícips de totes les decisions que es prenguin a la Xarxa.

Contingut de les formacions:

Per què desenvolupar un camí escolar?

Com podem contribuir a la seguretat viària?

Què volem dir amb mobilitat sostenible?

Com desenvolupar idees innovadores que donin solució a les 
necessitats de mobilitat escolar?

Conèixer què és un camí escolar, els objectius i avantatges. • Detectar les neces-
sitats del centre educatiu i conèixer el procés administratiu per al desenvolupa-
ment de camins escolars. • Conèixer la metodologia per al desenvolupament 
dels camins escolars. • Introduir iniciatives innovadores de mobilitat escolar 
(pedibús, bicibús, cotxe compartit).

Conèixer quins són les necessitats més rellevants de seguretat viària a l’entorn 
dels centres escolars i poder oferir solucions. • Conèixer mecanismes de gestió, 
elements de reducció de la velocitat, i altres actuacions de millora de la segure-
tat. • Conèixer l’urbanisme tàctic i la seva incidència en la millora de la seguretat 
viària.

Obtenir una visió general sobre l’evolució de la mobilitat i la relació de la plani-
ficació territorial en la mobilitat sostenible. • Conèixer el marc regulador, així 
com els instruments de gestió de la mobilitat existents. • Aportar coneixements 
sobre la incidència dels diferents modes de transport en el sistema de mobilitat 
de les ciutats i com interaccionen amb els desplaçaments quotidians.

Conèixer metodologies i eines per generar idees innovadores que donin solució 
a les necessitats de mobilitat escolar sostenible, autònoma, segura i saludable. • 
Conèixer metodologies i activitats àgils per a la gestió de projectes de mobilitat 
escolar. • Conèixer metodologies de deliberació i eines de facilitació de grups.

1

2

3

4
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Metodolog ia

La metodologia del pla de formació ha de cercar la participació dels coordinadors/
ores i fomentar l’autoformació mitjançant continguts ampliables de la temàtica. Les 
formacions s’imparteixen en format taller per motivar la interacció entre formador/a 
i participants, amb l’objectiu de promoure la creació de sinergies. Les temàtiques de 
les formacions s’han de basar en casos actuals, adaptats al context local i orientats 
a la pràctica.

Es recomana utilitzar tècniques de co-creació, d’aprendre fent i aprendre creant 
per a la facilitació del pensament, la comunicació i la resolució de problemes. Aquí 
us compartim dues guies https://bit.ly/3d7n63j i una presentació de com generar 
idees innovadores.

Com a part de la formació és interessant oferir als i les participants l’oportunitat 
d’obtenir la inspiració necessària per impulsar projectes innovadors i fer treball en 
xarxa (networking). 

Preparació dels recursos educatius per a les escoles

A més d’informar i educar els alumnes en mobilitat i seguretat viària, s’han de fomentar 
valors en mobilitat sostenible, autònoma, segura i saludable i ho farem mitjançant 
propostes de recursos educatius.

Per poder oferir recursos que puguin utilitzar els/les CME a les seves escoles es 
recomana elaborar un paquet de recursos i especificar-ne el funcionament mitjançant 
una fitxa informativa.

Al projecte pilot es van desenvolupar els recursos educatius següents, que poden 
servir d’exemple:
 
1. Joc de la serp
2. Caminem! Una manera de moure’t saludable, sostenible i segura
3. Comerç amic 
4. Concurs/ vídeo stop-motion 

Quins són els impactes de la mobilitat?

Com mesurem la mobilitat?

Conèixer la incidència del sistema de mobilitat des de diferents perspectives tot 
tenint en compte els impactes que potencialment pot generar.

Aportar coneixements sobre les tècniques d’investigació de la mobilitat. • Apor-
tar coneixement sobre les variables bàsiques de mobilitat que es mesuren i que 
serveixen per fer un seguiment de la mobilitat.

5
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Metodolog ia

Joc de la Serp

Es potencia el joc de la serp com a recurs principal perquè totes les escoles el 
desenvolupin, ja que és una manera de recollir dades comparables entre anys, cursos,  
escoles, municipis. És un joc que s’ofereix  amb l’objectiu de fomentar que els infants     
es desplacin de manera sostenible. S’haurà de preparar el material necessari i les 
instruccions del joc. Les escoles que vulguin sol·licitar-lo només hauran de fer la 
reserva dels 15 dies que necessitaran el material. Més informació

Caminem! Una manera de moure’t saludable, sostenible i segura

És una xerrada participativa dinamitzada per un educador/a per reflexionar sobre la 
importància de desplaçar-nos a peu; els beneficis en la salut i mediambientals que 
ens aporta; la responsabilitat de cadascun/a de nosaltres en la cura del mediambi-
ent; el foment de la mobilitat autònoma i sostenible, i les actituds cíviques, segures i 
responsables quan ens movem. Un cop finalitzada la xerrada es farà una passejada 
amb l’educador/a al voltant de l’escola per posar en pràctica allò que s’ha treballat a 
l’aula. Es disposa de material didàctic a: http://edums.gencat.cat/ca/inici 

Comerç amic

Comerç amic és la identificació del comerç de proximitat com a punt de confiança i 
acollida en el camí que fan els nens i nenes per anar cada dia des de casa a l’escola i 
des de l’escola a casa. Comerç amic vol dir ser un comerç que l’infant identifica com 
a proper, amb persones que, si li cal ajuda o té alguna necessitat, dificultat o problema 
durant el trajecte a l’escola o en tornar a casa, li oferiran l’atenció i col·laboració 
que necessiti. L’interès se centra a elaborar una xarxa de suport social amb els 
establiments pròxims a l’escola que vetllin per la seguretat dels infants que utilitzen 
el camí escolar.

Per dur a terme aquest recurs caldrà elaborar un conveni de col·laboració entre el 
centre educatiu i l’Ajuntament, en el qual s’especifiquen els compromisos de cada 
part per tal de posar en marxa l’activitat. És recomanable fer prèviament un pla pilot 
amb una escola per comprovar-ne el funcionament i després plantejar-se ampliar-ho 
a altres centres. Els passos a seguir per desenvolupar-ho són els següents: 
Més informació

Concurs / vídeo stop-motion

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat es proposa a les escoles que hi 
participin creant una animació audiovisual sota el lema “Com ens desplacem cap 
a l’escola?”. S’emmarca en el format d’un concurs per engrescar a la participació. 
Consulteu les bases del concurs, la fitxa informativa i l’exemple del vídeo de l’escola 
Pla de Girona





Organització i suport08
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 Un indicador de la qualitat de vida d’una 
ciutat o un poble és que hi hagi nens i 

nenes jugant al carrer.
Francesco Tonucci, psicopedagog i autor 

de La ciudad de los niños. 
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Organ i tzac ió  i  suport 

Organització de la dinamització de la Xarxa 

El  tècnic/a responsable de coordinar la Xarxa de CME serà l’encarregat de crear la pròpia 
Xarxa i gestionar la metodologia de treball per al seu correcte desenvolupament, com 
l’organització de les reunions, la gestió de les formacions i dels recursos educatius. 
Aquesta figura tindrà un paper cabdal per encoratjar els/les participants de la Xarxa 
a portar a terme les accions proposades i a fer-los sentir partícips del grup de treball. 

A continuació es fa una proposta d’organització interna de treball òptima a fi 
d’organitzar-nos en el desenvolupament del projecte tenint en compte la participació 
tant en l’àmbit tècnic com en el polític, alhora que treballem de manera transversal 
amb les diferents àrees de l’Ajuntament vinculades amb el projecte, per exemple: 
àrees d’Educació, Mobilitat, Sostenibilitat i Salut. 

Pel que fa l’organització funcional del projecte es proposa treballar per grups de 
treball. 

Grup de treball intern

Participants: figura de coordinador/a de la Xarxa de CME, un tècnic/a 
de l’àrea d’on estigui contract/ada, el/la cap d’àrea i  si és possible, el 
regidor/a de l’àrea. 
Funció: resoldre els temes del dia a dia. 
Periodicitat: setmanal. 

Grup de treball de tècnics i caps d’àrea

Participants: tècnics/tècniques  de les diferents àrees de l’Ajuntament 
(per exemple: mobilitat i via pública, educació, salut i sostenibilitat).
Funció: seguiment i consulta del projecte. 
Periodicitat: trimestral.

Grup de seguiment amb els/les caps d’àrea i els/les representants 
polítics

Participants: de les diferents àrees (per exemple: Mobilitat i Via 
Pública, Educació, Salut i Sostenibilitat). 
Funció: seguiment de les accions desenvolupades. Serà rellevant 
que els/les representants polítics estiguin ben informats per poder 
defensar les actuacions polítiques en la mateixa línia de treball. 
Periodicitat:  trimestral.





Comunicació i difusió 09



Cal dissenyar una estratègia de 
comunicació i difusió ben concebuda 

que concreti què és el que volem 
comunicar, que identifiqui els públics 

als quals ens dirigim, a través de quins 
canals, amb quins materials i, tot això, 

ajustat a un pressupost.
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Caldrà determinar una estratègia de comunicació i difusió ben concebuda que concreti 
què és el que volem comunicar i,  crear una estratègia en el temps que identifiqui els 
públics als quals ens dirigim, a través de quins canals, amb quins materials i, tot això, 
ajustat a un pressupost.

Comunicació interna amb els/les CME:
 
L’objectiu de la comunicació amb els/les CME és que sigui fluïda i pròxima i que els/les  
CME puguin contactar fàcilment amb la persona coordinadora quan ho necessitin. Es 
recomana utilitzar diversos canals de comunicació com correus electrònics, telèfon 
i missatgeria instantània, per així fomentar la comunicació fluida entre les escoles 
participants i l’Administració.

També es suggereix la creació d’una carpeta compartida de la Xarxa de CME amb 
tots els coordinadors i coordinadores en què es pugui compartir  tot el material creat 
a la Xarxa de CME (imatge corporativa del projecte, manual de benvinguda, pla de 
formació, formacions, actes, reunions, recursos educatius, etc.).

Per facilitar la comunicació i evitar malentesos, és molt important elaborar un pla de 
treball inicial i intern amb els/les CME, que planifiqui les accions que cal desenvolupar 
durant el curs escolar. 

Comunicació externa:
 
Cal tenir en compte també la comunicació externa amb agents, associacions, grups 
i col·lectius interessats en el projecte amb qui es poden aprofitar altres plataformes  
d’intercanvi d’informació organitzades per l’Ajuntament per explicar el projecte, com 
podrien ser les taules de mobilitat. 

Planificació estratègica de la difusió

Planificar accions de difusió pels diferents canals de què es disposi i segons les fases 
de desenvolupament. Cal tenir en compte els diferents púbics als quals volem arribar 
i quins mitjans utilitzarem per arribar-hi.

El missatge que es vol transmetre és el d’informar del desenvolupament de les accions 
que es porten a terme mitjançant la Xarxa de CME al municipi en temes de mobilitat 
escolar sostenible, autònoma, segura i saludable. Com podem donar a conèixer la 
Xarxa de CME als diferents públics als quals ens dirigirem?

1. Coordinadors/ores de mobilitat escolar (CME) 
• Via comunicats interns de correu electrònic, trucades i, si és possible, amb la 

creació d’un grup en un canal de missatgeria instantània.
2. Altres docents dels centres de primària participants
• Mitjançant informació per part del/de la CME.
• Actualització de la informació a la pàgina web.

Comunicac ió  i  d i fus ió 
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3. Alumnat
• Mitjançant la figura del/de la CME,  per informar-los de forma presencial, mitjançant 

informació als professors de cada aula i/o correus electrònics.
• Reunió de presentació de la figura del/de la CME a les classes.
4. Comunitat educativa (famílies) 
• Explicació de la figura i el projecte mitjançant la pàgina web de l’escola.
• Trobada de presentació de la figura i el projecte organitzada pel/per la CME.
• Enviament de correus electrònics.
• Col·locació d’una lona a l’escola.
5. Comunitat veïnal
• Reunions periòdiques de l’administració per informar-los.
6. Ciutadania:
• Via xarxes socials de l’Ajuntament i notes de premsa. 

Comunicac ió  i  d i fus ió 

Identitat gràfica

Lona de la Xarxa de CME

Nou apartat web o bàner als portals dels centres educatius  

Xarxes socials i notes de premsa

Nou apartat web al portal de l’Ajuntament

Es dissenya una línia gràfica de la Xarxa de CME i una imatge gràfica del 
coordinador/a per a la difusió a les xarxes socials.

Es crea un nou apartat del pla pilot de la Xarxa de CME al web del 
Ajuntament 2 de Girona, en què es va actualitzant tota la informació que 
es genera:  https://web.girona.cat/web/guest/mobilitatescolar/plapilot

Possibilitat de penjar una lona de la Xarxa de CME per fer visible el
projecte. Escollir una o diverses escoles on posar-la.

Disposar d’una guia de difusió per a les escoles en què es faciliti material
gràfic i els passos a seguir perquè ho faci servir el responsable de
comunicació de l’escola.

• Crear continguts per les xarxes socials i notes de premsa per fer-ne 
difussió a altres mitjans de comunicació.  

• Crear una etiqueta de seguiment #mobilitatescolarsostenible en el cas 
d’utilitzar Twitter o Instagram.

1

2

3

4

5

Preparació del material de difusió     
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Comunicac ió  i  d i fus ió 

Cronograma de difusió 

Fase 0. Preparació  (març – juliol)

• Missatges: Informar de les escoles que s’han adherit al projecte. 
• Mitjans: pàgina web de la corporació, xarxes socials, notes de 

premsa.

Fase 1. Primer trimestre (setembre- desembre)

Missatges: 
• Informar de la posada en marxa de la Xarxa coincidint amb el dia 

de la primera reunió de treball.
• Informar de les reunions que es tenen i dels seus objectius.
• Informar de les formacions que es porten a terme.

Mitjans: pàgina web de la corporació, xarxes socials, notes de 
premsa.

Fase 2. Segon i tercer trimestre (gener- juny)

Missatges:
• Informar de les accions que es porten a terme a les escoles. 
• Informar de les reunions que es tenen i dels seus objectius.
• Informar de les formacions que es porten a terme.

Mitjans: pàgina web de la corporació, xarxes socials, notes de 
premsa.





Recursos necessaris10



       Molta gent petita en llocs petits fent coses 
petites pot canviar el món.

Proverbi africà  
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Recursos humans

Totes les persones que participaran en el projecte unint els seus esforços per acomplir 
l’objectiu.

La Xarxa de CME ofereix diferents trobades i activitats obertes als participants per 
completar la seva formació i implicació en el dia a dia de l’organització. La implantació 
d’aquesta pràctica requereix, a part d’un coordinador/a de la Xarxa, un equip tècnic de 
suport i presa de decisions juntament amb la figura del coordinador/a.

Es recomana que el coordinador/a del projecte pugui dedicar-hi un mínim d’entre 25 i 
30 hores setmanals durant 18 mesos.

Es recomana que l’Administració adjudiqui un tècnic/a encarregat de dinamitzar tot
el procés i que sigui el nexe d’unió entre l’Administració i l’escola. 

Recursos materials 

Es necessitarà material per desenvolupar els recursos educatius que s’oferiran a les 
escoles com per exemple el material del joc de la serp. Pel que fa la infraestructura 
i material tècnic necessari del dia a dia del coordinador/a seran els mateixos de 
l’Ajuntament. 

De forma que heu de tenir en compte una partida destinada al disseny i el material 
dels recursos educatius i de difusió del projecte.  

Pressupost 

Es recomana que l’Administració adjudiqui un tècnic/a encarregat de dinamitzar tot
el procés i que sigui el nexe d’unió entre l’Administració i l’escola.

El cost anual brut per a la contractació d’un coordinador/a 25 hores la setmana, durant 
1 any és de 22.000 euros. 

Hem de tenir en compte quin material, dissenys i canals farem servir per a la difusió 
del projecte. Calculem uns 3.000 euros de material.

Recursos  necessar is





Avaluació11



Necessitem eines d’avaluació durant tot 
els procés del projecte per anar valorant 
la participació dels/de les CME en cada 

activitat que es desenvolupi.
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Avaluació del procés 

L’objectiu primordial de les accions formatives és que el coordinador/a porti a la 
pràctica els coneixements adquirits i demostri que les àrees de millora, identificades 
en el seu moment, s’han cobert satisfactòriament i està preparat/ada per dur a terme 
amb seguretat i professionalitat les funcions associades a les seves responsabilitats. 
En aquest sentit es portarà a terme una avaluació contínua de totes les accions 
formatives a fi de reconduir tots els aspectes susceptibles de millora.

Necessitarem eines d’avaluació durant tot els procés del projecte per anar valorant 
la participació dels/de les CME en cada activitat que es desenvolupi. Per exemple: 
enviar qüestionaris de valoració un cop finalitzades les formacions per avaluar la 
metodologia utilitzada i el formador/a, com també demanar retorn de l’opinió dels/de 
les CME sobre com se senten amb aquesta figura, què millorarien o quins recursos 
necessiten. Vegeu enquestes d’opinió. 

Al final de cada curs escolar, al juny, caldrà fer una avaluació interna i externa de tot 
el procés per valorar la continuïtat i consolidació de la Xarxa de CME en els pròxims 
anys. Redactarem un projecte de consolidació amb els recursos que necessitarem i 
valorarem les millores que podem aplicar en cas d’ampliació de la Xarxa. 

Nota sobre la prova pilot 

La primera xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar es va desenvolupar com 
a prova pilot a la ciutat de Girona en el context de la pandèmia de la covid-19. El canal 
utilitzat per a les reunions i la impartició de l’itinerari formatiu va ser en línia. En aquest 
sentit, per al desenvolupament del pla de formació es va utilitzar una plataforma 
tecnològica amb la capacitat d’integrar diverses aplicacions: 
• Compartir la pantalla
• Utilitzar la funció de pissarra col·laborativa per dibuixar i crear contingut en temps 

real
• Crear sales de reunions per a la col·laboració de grups petits
• Fer enquestes als participants
• Gravar les formacions (així si algun coordinador/a no hi pot participar o vol tornar 

a mirar la sessió té l’opció de poder veure-les a posteriori).

Encara que les eines col•laboratives i de videoconferència fan que la forma de 
comunicar-nos sigui ràpida i directa, quan es tracta de fer una xarxa, una comunitat, 
també necessitem trobar-nos cara a cara i invertir temps per crear relacions personals 
que ens permetin obertament compartir dubtes, inquietuds, fracassos i també 
celebrar els èxits. 

Ava luac ió



Xarxa de Coordinadors/ores de 
Mobilitat Autònoma, Segura, 

Sostenible i Saludable!

                   
www.gencat.cat 


