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Origen

La Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar s’emmarca en el projecte School
Chance, actiu a la ciutat des de l’any 2017 fins aquest any 2022, el qual té com a objectiu
principal incorporar la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable dels i les escolars
a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, en aquest cas, Catalunya.
El govern de Catalunya va aprovar el Pla d’acció regional 2020-2021 sobre mobilitat escolar
de Catalunya que incloïa sis accions a desenvolupar, entre les quals la creació de la Xarxa
de Coordinadors/ores de Mobilitat Escolar a les escoles catalanes.
Girona ha sigut la ciutat on es va desenvolupar una prova pilot per crear aquesta xarxa
durant el curs escolar 2020-2021.
De l’experiència, es va crear la Guia metodològica per a la implementació de la Xarxa de
CME, la qual té com a objectiu que sigui reproduïble a altres territoris catalans.
Valorada favorablement la prova pilot a Girona, la Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat
escolar es troba en la fase d’ampliació i consolidació.

Els 13 centres de
la Xarxa de CME
Llegenda
(1) ESTUDI DE CAMINS ESCOLARS
Estudi en el qual es proposen millores a l’espai viari de
l’entorn de l’escola i propostes educatives per afavorir la
mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable.
(2) PROJECTE QUALITAT DE L’AIRE
Projecte que analitza la qualitat de l’aire de l’entorn
escolar mitjançant tubs passius de mesura de NO2 a
diferents punts de mostreig amb l’objectiu d’obtenir
conclusions i proposar millores.
(3) ESCOLA VERDA
Centres educatius que volen innovar, incloure, avançar,
sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la
finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i
valors de la sostenibilitat.
(4) PROJECTE HORT ESCOLAR
Projecte per fomentar els valors de l’alimentació saludable,
el contacte amb la terra, la recuperació del treball al camp,
mitjançant la creació d’un hort als centres educatius, ja
sigui de forma autogestionada com dinamitzada per una
entitat externa.

Objectius

Objectius

La Xarxa de CME té com a objectiu principal l’intercanvi d’experiències i la
generació de sinergies entre els docents com també la cooperació entre els
diferents centres educatius per tal de fomentar:
• 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.

Funció de la
Xarxa de CME

La funció de la Xarxa de CME
La Xarxa de CME té la funció principal de promoure la figura del CME i dotar-la de les
capacitats necessàries per desenvolupar la seva tasca.

•
•
•

Organitza reunions, formacions i activitats perquè els CME puguin desenvolupar la
seva tasca a les escoles.
Fomenta l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb altres CME.
Coopera amb l’Ajuntament per garantir una comunicació fluida i poder donar resposta
a necessitats sorgides en la mobilitat segura, autònoma, sostenible i saludable dels
infants.

Coordinadors/ores
de mobilitat
escolar

El rol del coordinador/ora de mobilitat escolar (CME)
El CME és la figura interna de l’equip docent i de referència en cada centre educatiu en
matèria de mobilitat escolar sostenible, segura, autònoma i saludable, que té la funció d’enllaç
entre l’escola, les famílies, els alumnes i tots els agents implicats.
•

•
•
•

Actua com a interlocutor de les
demandes i problemes relatius a la
mobilitat que puguin sorgir al centre
educatiu i/o amb les famílies.
Recull i proposa iniciatives relacionades
amb l’educació viària i la sostenibilitat.
Serveix de model per als alumnes i els
encoratja a moure’s amb models de
transport sostenibles.
Coordina i guia els projectes de
mobilitat que promou l’Ajuntament dins
del centre escolar on imparteix les
classes.

Paquet de
formacions en
mobilitat escolar
sostenible

Formació per a coordinadors/ores de mobilitat escolar
El pla de formació de la Xarxa de Coordinadors/ores de mobilitat escolar té per objectiu
capacitar als coordinadors/ores dels centres educatius en matèria de mobilitat escolar
autònoma, segura, sostenible i saludable.

Paquet de 4 formacions:
1. Per què desenvolupar un camí
escolar?
2. Com generar idees innovadores que
donin solució a les necessitats de la
motilitat escolar?
3. Què volem dir amb mobilitat
sostenible i quins són els seus
impactes?
4. Com mesurem la mobilitat?

Camins escolars
segurs

Estudis dels camins escolars segurs
En el marc del Pla de mobilitat urbana sostenible, l’Ajuntament de Girona, fins al dia d'avui,
ha desenvolupat un total de 10 estudis de Camins escolars segurs a diferents escoles de la
ciutat. En els pròxims anys, es preveu l’execució de nous camins i el seguiment i millora dels
que ja s’han fet. Els estudis es porten a terme d’acord amb el Pla de mobilitat urbana
sostenible (PMUS) que s’aprova cada sis anys.

Beneficis

Beneficis que extreu el centre educatiu formant part de la Xarxa de CME
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir una comunicació fluida amb l’Ajuntament de Girona per detectar necessitats i
millores.
Adquirir les capacitats necessàries per detectar les necessitats del centre.
Elaboració dels estudis de camins escolars segurs.
Agilització en l’execució d’infraestructures de pacificació de l’entorn escolar.
Cooperar i programar objectius comuns amb altres centres escolars.
Adquirir formació específica en mobilitat escolar sostenible.
Estar al dia de bones pràctiques en l’àmbit europeu.
Aplicar noves mesures de mobilitat i sostenibilitat al centre educatiu.

PILARS DE LA
MOBILITAT
ESCOLAR
SOSTENIBLE DE
GIRONA

“El repte que es proposa és aconseguir un
canvi d’hàbits cap als desplaçaments
autònoms, segurs, sostenibles i
saludables”.

“A partir dels vuit anys els nens i nenes
ja estan preparats per sortir al carrer, entre
tots hem de ser capaços d’oferir-los les
eines que necessiten per moure’s i
aprendre a confiar amb les seves
capacitats”.
1.

2.

3.
4.
5.

Camins escolars: És la base. Diagnosis per establir
al full de ruta a seguir de cada escola. Fotografia
de cada escola. Funcionament? Carta Motivació
(Carpeta Drive).
Xarxa de CME. Proposa i articula les necessitats de
les escoles. Crea sinèrgies entre les escoles.
Capacita als/les CME mitjançant formacions.
Recursos educatius. Propostes de sensibilització.
Sensibilització a la comunitat educativa: Difusió a
mestres, infants i AFAS.
Mobilitat Escolar Sostenible: Objectiu: Aplicar
millores perquè la ciutat sigui la més sostenible
per als nostres infants.

https://web.girona.cat/mobilitatescolar/xcme
https://web.girona.cat/mobilitatescolar/caminsescolars

