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PROPOSTA COL·LECTIVA IMPULSADA PER ASSOCIACIONS DE MARES I 
PARES D’ALUMNES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Què és un camí escolar? 

 
És un itinerari d’anada i tornada a l’escola segur, acollidor i formatiu, dissenyat entre 
els recorreguts més utilitzats per famílies i alumnes. 

 

 
Quin és el seu objectiu? 

 
El camí escolar pretén fomentar l’autonomia dels alumnes, essent una expansió del 
projecte educatiu que promocioni els hàbits saludables i la mobilitat sostenible, i 
sensibilitzi sobre convivència i integració, impulsant a la vegada l’accessibilitat dels 
equipaments per a tothom. Educació vial, convivència, seguretat compartida, 
recuperació dels espais públics pels infants i joves, i promoció de la salut, són 
aspectes claus dels camins escolars. 

 
Com es defineix un camí escolar? 

 
Els elements que el defineixen són: 

 

 
- Amplada de les voreres que permeti un trànsit dels vianants fluid, còmode i 

segur. 
 
- Passos de vianants senyalitzats, amb guals (rampes) i respectats pels 

conductors. 
 
- Paviment i traçat que convidi als vehicles a circular amb precaució. 
 
- Opcions sostenibles d’accés, com ara transport públic i carril bici. 
 
- Il·luminació adequada i suficient. 
 
- Arbrat i mobiliari urbà agradable. 
 
- Senyalització pròpia de “Camí Escolar” 
 
- Identificació dels “Comerços amics” implicats en el projecte al llarg de l’itinerari. 
 
 
 

CAMINS ESCOLARS: PROMOVEM ESPAIS PÚBLICS  

PER A INFANTS I JOVES 

AMPA Gavot i altres  
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Per què són importants els camins escolars?  
 
El curs vigent s’han matriculat als centres educatius de Vilanova i la Geltrú més de 
9.200 alumnes, entre primària i secundària, als que cal afegir les llars d’infants. 
Aquests alumnes, les seves famílies i els professionals que hi treballen, constitueixen 
un col·lectiu nombrós, amb necessitats de mobilitat comunes, amb una mitja de 3 
desplaçaments al dia, el que suposa una concentració de desplaçaments difícilment 
comparable amb cap altre col·lectiu. Però no és només això; els camins escolars són 
més que una qüestió de mobilitat, sostenibilitat i seguretat, és també una qüestió de 
salut, de convivència, i del model de ciutat i de societat que volem ser. A Espanya, 
segons una investigació realitzada el 2009, el 70% dels nens i nenes de primària no 
van mai sols a l’escola. La investigació conclou que a partir dels 8 anys els infants 
tenen la capacitat de moure’s sols pel seu municipi, però que a la pràctica no 
gaudeixen ni desenvolupen aquesta capacitat, malgrat que són diversos els psicòlegs i 
pedagogs que subratllen la importància de fomentar la seva autonomia pel seu 
desenvolupament psicològic i psicosocial. 
 
 
 
Per què presentem aquesta proposta? 
 

Si bé els camins escolars ja estan contemplats al Pla de Mobilitat de la nostra ciutat, 
cal que la comunitat educativa n’estigui implicada des del començament, donat que 
som qui millor coneix la realitat dels accessos als nostres centres. Volem participar 
d'aquest procés impulsant-lo, donant-li major visibilitat i prioritat. És per això que volem 
presentar les propostes que s’han canalitzat a través de les 11 ampas que s’han volgut 
sumar a aquesta iniciativa conjunta, i que s’estan desenvolupant per poder presentar-
les de manera més detallada a l’AMO, incloent el seu itinerari i mesures concretes. 
 
 

 

Fem de Vilanova i la Geltrú un referent en camins 
escolars i en espais públics respectuosos amb la 

infància, segurs i motivadors pels joves. 
 
 


