
Macro-Comissió Camí Escolar
Poblenou / Sant Martí

CAMÍ ESCOLAR,
ESPAI AMIC 

Escola – Família – Barri – Administració



Què és el camí escolar, espai amic?

Un projecte de col·laboració
entre l’escola, les famílies, el 
barri i l’Ajuntament, que es 
concreta en la millora dels 
itineraris més freqüentats pels 
nens i les nenes en els seus 
desplaçaments a peu cap a 
l’escola.



Quins són els seus objectius?

1. Que els nois i les noies guanyin responsabilitat i 
autonomia personal en un entorn més segur i 
agradable mentre van i tornen sols de l’escola.

2. Promoure alhora un compromís de participació de la 
ciutadania en la millora dels espais urbans i de la 
convivència.



Quins són els agents participants?

– Nois i noies. 
– Centres educatius (direcció, 
personal docent i no docent).
– Famílies i AMPA.
– Administració municipal.
– Entitats del barri i 
comerciants.



Què és la MCCE?
La Macro-Comissió de Camins Escolars del Poblenou 
és un grup de diversos agents que es va constituir l’any 
2006 per promoure la creació d’una xarxa de camins 
escolars al barri.

Està integrada per:

- 15 CENTRES EDUCATIUS: AMPA i Direcció dels 
centres.

- ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: Districte de Sant Martí, 
Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i Guàrdia 
Urbana.



Com s’organitza la MCCE?

– Correu electrònic com a principal eina de comunicació, 
intercanvi d’informacions i treball diari.

– Reunions presencials esporàdiques.

– Tres comissions de treball que faciliten l’organització: 
� Comissió de coordinació.

� Comissió d’espai públic.
� Comissió de comunicació.



Fases d’implantació del projecte

1. Definició de la xarxa de camins escolars.
2. Realització de les millores de l’entorn físic 

3. Desenvolupament del vessant pedagògic a les 
escoles.

4. Actuacions divulgatives del projecte.
5. Presentació pública del projecte (inauguració).

6. Desenvolupament i manteniment del projecte.



1. Definició de la xarxa de camins escolars

Investigació per determinar els 
recorreguts més freqüentats:

– 848 qüestionaris.
– Entrevistes qualitatives.

RESULTAT: Mapa de fluxos amb la 
xarxa de camins escolars del 
Poblenou.





2. Millores de l’entorn físic
– Adaptació de les fases semafòriques a les 
necessitats de les escoles i els vianants.

– Canvi de les tulipes dels semàfors (+nen).

– Baranes protectores davant de les portes de les 
escoles.

– Eixamplament de les parades del bus situades a 
les voreres de les escoles.

– Col·locació de senyals verticals d’atenció escola. 

– Millora de la visibilitat davant dels passos de 
vianants (aparcaments motos).
– Pintura al terra del logo verd de camí escolar als 
passos de vianants més pròxims a les escoles.
– Modificació de la pintura dels passos de 
vianants.



3. Actuacions educatives als centres escolars

– Les mestres de les escoles 
treballen a l’aula els valors 
educatius del projecte: seguretat 
viària, coneixement del entorn 
més proper, accions per a una 
vida més saludable, millora del 
medi ambient, etc.

– Els alumnes han rebut 
braçalets reflectants i mapes 
amb gomets per senyalitzar el 
propi camí.



4. Actuacions divulgatives del projecte
�Difusió a través de materials informatius 
(díptic explicatiu, revista-desplegable, 
informacions en webs,...)
�Reflexió sobre el camí escolar: convocatòria 
d’un concurs fotogràfic, d’un concurs literari, 
preparació d’unes jornades XJT…
�Intercanvi d’experiències amb altres projectes 
de camí escolar a Barcelona i a altres ciutats.
�Divulgació del projecte a les entitats del barri i 
comerciants.
�Participació en notícies i vídeos divulgatius i 
també premsa escrita.



5. Presentació pública del projecte
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6. Desenvolupament i manteniment del 
projecte

-Revisar les actuacions en la 
via pública i els possibles 
canvis.

-Definir i mantenir les 
actuacions educatives als 
centres escolars.

-Continuar les actuacions 
divulgatives del projecte.
-Mantenir la implicació dels 
comerços en el projecte.
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Relació i comunicació amb els fills/es
• Educar amb l’exemple (anar a peu, no creuar en vermell,...)
• No cal esperar a que vagin sols a l’escola per inculcar els
conceptes
• Acompanyar-los abans de 
fer sols el recorregut, 
remarcant els punts crítics i 
explicant què fer en cas de 
dificultats.
• Fomentar fer el camí
escolar amb amics, 
(seguretat i relacions
socials)



Relació i comunicació amb les famílies
• Implicar al màxim possible de famílies.
• Informar les famílies dels avanços del projecte a través de: 
correus electrònics, delegats de classe, reunions de l’AMPA, 
notes motxilla, pàgina web,...

• Iniciatives per fer 
reflexionar les 
famílies: concurs 
litererari,    concurs 
fotogràfic, 
xerrades,...





Relació i comunicació amb l’escola

• Molt important la relació i 
comunicació amb l’equip 
directiu de l’escola: és un 
projecte comú.
• Recolçament de les famílies 
del treball a l’aula i a 
l’inversa.
• Mantenir la comunicació un 
cop inaugurat el Camí
Escolar (incidències, millores 
a la via pública,...)



Relació i comunicació amb l’Administració
• Comunicació amb el Districte i Mobilitat dels punts conflictius, 
donat que les famílies som les usuàries.
• Consensuar i prioritzar els punts conflictius entre totes les escoles 
implicades en el projecte.

• La Comissió de 
comunicació ha estat 
en contacte 
permanent, (correu i 
reunions), amb 
l’IMEB per treballar 
conjuntament en el 
projecte.



Relació i comunicació amb les altres escoles
• La MCCE permet unificar esforços davant un objectiu comú.
• Gaudir tots de les millores en la via pública.

• Et permet més 
alternància d’ “actors”
segons el moment, les 
habilitats i la disponibilitat 
de les famílies 
implicades.
• Afavoreix la creació de 
vincles socials dins d'un 
barri molt gran.
• Recolçament a les 
AMPAS que s’inicien en 
el projecte.



Relació i comunicació amb les entitats i 
comerços del barri

• Presentació del projecte a 
diferents estaments del Barri: 
coordinadora d’entitats, casal 
d’avis, centre cívic, consell de 
comerç,...

• Però el què realment dóna 
visibilitat són les botigues 
amigues.



Actuacions d’implicació dels comerços 
amb el projecte
– Els comerços són punts de referència fonamentals per als nens i 
nenes en el seu camí escolar, donada la seva presència permanent i 
oberta al carrer.
– La seva funció dins el projecte és donar suport posant atenció a les 
hores d’entrada i sortida de les escoles. 
– Per implicar als comerços s’ha dut a terme una campanya de 
comunicació: informació al Consell de Comerç i difusió “porta per 
porta”.
– Acollida molt satisfactòria: actualment hi ha 120 comerços implicats. 
Se’ls ha lliurat:

• Una capsa-expositor amb material divulgatiu del CE.
• Una enganxina que els identifica com a comerços amics.



OBJECTIUS DE FUTUR IMMEDIAT

– Continuar el treball 
per poder inaugurar a 
l’inici del curs 2010-
2011, la resta dels 
camins escolars de 
d’escoles que formen la 
MCCE.

– Consolidar el camí
escolar de les cinc 
escoles inaugurades.



EL NOSTRE PROJECTE ÉS COM UNA 
CURSA DE FONS: LA META ÉS EL CAMÍ

ESCOLAR-ESPAI AMIC, PERÒ
ÉS UN PROJECTE VIU QUE HA D’ANAR 

AVANÇANT I CREIXENT DIA A DIA 
(IGUAL QUE ELS NOSTRES INFANTS).

Macro-Comissió Camí Escolar
Poblenou /Sant Martí


