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ESCOLA PLA DE GIRONA 

• La nostra funció es representar la nostra 
escola com a grup d’interès local en el 
projecte.
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• Com a centre  pilot, la nostra experiència 
podrà ser aplicada en les escoles de Girona i 
de Catalunya. 



ESCOLA PLA DE GIRONA 

Els nostres objectius com a grup d’interès local dins del 
projecte School Chance són:

• Millorar l’entorn general de l’escola per aconseguir una
mobilitat segura pels nostres alumnes.

• Educar als i les nostres alumnes perquè siguin ciutadans
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• Educar als i les nostres alumnes perquè siguin ciutadans
responsables avui i en un futur.

• Proposar canvis a pares, mestres i alumnes per tal
d’aconseguir una mobilitat sostenible que ens aportarà
a ser millors ciutadans i millorar la salut. 



PLA D’ACCIÓ.  ANÀLISI
Les nostres debilitats:

- L’avinguda Lluís Pericot de 4 carrils d’entrada i sortida 
de la ciutat. 
- Carrers estrets propers a l’escola. 

Les nostres fortaleses:
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Les nostres fortaleses:
- La majoria de les famílies són del barri.
- Implicació de tota la comunitat educativa.
- Tenir organitzades reunions de l’Equip Directiu amb els 
delegats i delegades de les classes de 1r a 6è de primària.  
- Interès per implementar noves estratègies.
- Participació en Projectes Europeus, Comenius i 
Erasmus, des de 2005 fins ara.



PLA D’ACCIÓ.  ANÀLISI

Oportunitats: 

• La nostra  participació en el Projecte Europeu 
School Chance.

• Poder treballar coordinadament amb l’Àrea de 
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• Poder treballar coordinadament amb l’Àrea de 
Mobilitat i la d’Educació de l’Ajuntament tant a l’hora 
de fer propostes com de portar-les a terme. 



PLA D’ACCIÓ
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Participació en la visita d’estudi a Reggio Emilia com a 
membres del grup d’interès local.   

Presentació del nostre entorn escolar als socis del 
projecte.

Abril 2018



PLA D’ACCIÓ

Participació en la visita d’estudi a Reggio Emilia.          
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Tancament del carrer.

Mares voluntàries.

Bicibus.

Observació de bones pràctiques en diferents escoles.

Octubre 2018



PLA D’ACCIÓ

Reggio Emilia, 16 aprile 2009

Declaració a favor de la mobilitat sostenible i recull 
accions per afavorir-la.
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accions per afavorir-la.
•Educació
•Comunicació
•Promoció
•Seguretat
•Serveis
•Planificació



PLA D’ACCIÓ
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Presentació al Departament de Sostenibilitat i Territori 
de la Generalitat de Catalunya de les observacions de 
bones pràctiques realitzades a Reggio Emilia.             

Desembre 2018



PLA D’ACCIÓ A L’ESCOLA

1.- Reunió informativa a tota la comunitat educativa. 
Juny 2018.

2.- Enquesta (juny 2018) per obtenir informació a les 
famílies, alumnes de 5è i 6è i mestres: 

● Dels camins per arribar a l’escola. Com s’hi arriba
(caminant, en bicicleta, transport públic o en cotxe) 
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(caminant, en bicicleta, transport públic o en cotxe) 
● Suggeriments de millora.

3.- Participació en la setmana de la mobilitat europea.
(24-28 de setembre 2018)

4.- Jornades culturals dedicades a la mobilitat sostenible. 
(8-11 d’octubre 2018)



PLA D’ACCIÓ A L’ESCOLA

5.- Reunió amb l’empresa de camins escolars. 
Gener 2019

6.- Sortida per l’entorn de l’escola dels alumnes de 4t 
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6.- Sortida per l’entorn de l’escola dels alumnes de 4t 
amb l’empresa dels camins escolars. Aportacions de 
millora fetes pels alumnes. Gener 2019

7.- Informació i debat en el Consell Escolar de la 
pacificació de l’entorn de l’escola. Gener 2019



BONES PRÀCTIQUES REALITZADES

- Durant la Setmana Europea de la mobilitat sostenible:

TRAFFIC SNAKE GAME (alumnes de 5è i 6è)
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https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-pla-de-girona/



BONES PRÀCTIQUES REALITZADES
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BONES PRÀCTIQUES REALITZADES

Jornades Culturals:
Sortida a peu.
Circuit al pati en bicicleta. Servei Català de Trànsit.
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BONES PRÀCTIQUES REALITZADES

Observació del comportament de les persones en el 
trànsit (vianants i conductors).
Activitat d’ús de transport públic (activitat caseta).
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BONES PRÀCTIQUES REALITZADES
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Visita estació autobusos, estació de tren i aeroport de 
Girona.
Visita a les instal·lacions de la Policia Municipal.
Xerrada de la Policia Municipal a l’escola.

Debat a les aules de les bones pràctiques.



BONES PRÀCTIQUES REALITZADES

- Nomenament de la Mobility School Manager en el 
Consell Escolar.
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PROPOSTA DE BONES PRÀCTIQUES

Adquisició de bicicletes d’equilibri per Educació Infantil.

Elaboració d’un MANIFESTO a nivell d’escola.

Aconseguir certificació ESCOLA  VERDA  SOSTENIBLE.

Gestionar la construcció d’un porxo per a bicicletes.

Gestionar a través de l’AMPA  voluntaris al passos de 
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Gestionar a través de l’AMPA  voluntaris al passos de 
vianants.

Integrar dins el currículum el tema de mobilitat.

Integrar el tema de mobilitat i salut a les

xerrades per pares.



ESCOLA PLA DE GIRONA 
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…

els objectius són senzills: responsabilitat i seguretat.



Project smedia

Gràcies!

Lluïsa Garriga
Inés Morera de la Vall
Carme Tarradellas

Questions welcome


