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1. Justificació de la revisió   

 
El camí escolar, espai amic del Poblenou està format per 14 centres educatius1 dels barris del Poblenou, la Vila Olímpica, el 

Parc i la Llacuna i Diagonal Mar i el Front Marítim del Districte de Sant Martí.  
Aquests 14 centres, a més a més del treball que realitzen internament a l’escola,  treballen en xarxa i es coordinen a l’espai 
anomenat Macrocomissió, on es troben tots els agents participants; d’altra banda, la xarxa disposa de dues comissions que 

són els espais de treball conjunt :  
- la comissió de comunicació  

- la comissió d’espai públic  
 
El programa porta va començar a l’any 2006, si tenim en compte que el primer tram es va inaugurar a l’any 2009, des de 

llavors ja han passat 4 anys i en aquest sentit, al començament del curs 2012-2013, els diferents participants  (AMPAs, 
centres educatius i tècnics municipals) van mostrar la necessitat d’iniciar un procés de reflexió sobre l’estat actual del 

programa.  
 
Així, entre les direccions dels centres educatius i les AMPAs es va plantejar la necessitat de conèixer l’impacte que havia 

tingut el programa entre els diferents agents del camí escolar, espai amic, i d’altre banda, a partir de les aportacions 
recollides en els diferents espais de treball es veia necessari tenir més coneixement sobre el treball que s’estava fent a cada 

centre educatiu i sobre l’organització de la xarxa de treball. 
 
Per tot això, des de l’IMEB s’ha posat en marxa aquest estudi que pretén avaluar el programa des de dues vessants 

complementàries:  
1. L’impacte que ha tingut el programa entre les persones que en fan ús 

2. El treball realitzat a cada centre educatiu i en xarxa entre els diferents agents 

                                                           

1 AMPA  i Escola l'Arenal de Llevant, AMPA i Escola  Fluvià, AMPA i Escola Antoni Brusi, AMPA i Escola Bogatell, AMPA i Escola Grèvol, AMPA i Escola La Llacuna , AMPA i 
Escola La Mar Bella, AMPA i Escola Les Acàcies, AMPA i Escola Pere IV, AMPA i Escola Vila Olímpica, AMPA i Escola Voramar, AMPA i Institut Icària, EBM El Xalet de la 
Paperera, EBM La Mar Xica  
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2. L’estudi d’impacte 

 
Aquest  estudi  té  per  principal  finalitat   contribuir  a  mesurar  l’impacte  que  el programa camí  escolar, espai 
amic ha  tingut  sobre el Poblenou.  L’estudi està format de  tres apartats que  reflecteixen  l’opinió de:   

 
 les  famílies i els infants 
 els centres educatius  

 els comerços que han col•laborat amb el projecte sota el qualificatiu de Botiga Amiga 
 

2.1 Les famílies i els infants 

 

L’informe tracta les qüestions més rellevants que tenen a veure amb l’ús que les famílies i els infants fan del camí 
escolar, espai amic. A banda del grau de coneixement i de la utilització del camí, l’informe recull l’opinió de les famílies 
sobre l’impacte i les valoracions de l’alumnat sobre l’ús real i quotidià. 

 
Metodologia 

 
Del total de 14 centres educatius que formen part del projecte, es va repartir el qüestionari entre aquells que tenen 
alumnat en edat d’iniciar-se autònomament al camí escolar, espai amic; en aquests sentit nou escoles2 han participat 

en el treball de camp que ha fet possible la realització d’aquest informe.  
 

 

                                                           

2 Escola Les Acàcies,  Escola  Grèvol,  Escola Bogatell,  Escola Pere IV, Escola  Voramar, Escola La Mar Bella, Escola Vila Olímpica, Escola Antoni Brusi,  Escola l'Arenal de 
Llevant 
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El qüestionari tenia dues parts: la primera anava dirigida a les famílies i la segona a l’alumnat d’entre 3er i 6è de primària. 
Els qüestionaris van ser lliurats als nens i nenes a la sortida de classe i retornats a l’escola convenientment complimentats.  A 

les escoles on es va distribuir el qüestionari hi ha un total de 1700 alumnes3 entre 3r i 6è de primària i d'entre elles, 
un total de 737 famílies han retornat el qüestionari, la qual cosa convida a pensar, abans d’analitzar els resultats de 
l’interès que el programa desperta entre les famílies i els infants.  

 
Característiques de l’alumnat  

 
L’alumnat que ha respost els qüestionaris, com hem avançat anteriorment està matriculat entre 3er i 6è curs de primària. La 
distribució per cursos és la següent: 

 

 
  
La mitjana d’edat dels alumnes és de 9,78 anys. El 53,8% són nois i el 46,2% són noies.
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Amb qui va a l’escola 
 
Sobre aquesta qüestió es feia una pregunta als familiars i una a l’alumnat. Als familiars se’ls preguntava si l’alumne anava a 

l’escola sol o acompanyat i als alumnes quin era el mitjà de transport que utilitzaven. 
 
 

Donat que segons el dia es va a l’escola d’una o altra manera la resposta a les dues preguntes és múltiple i per tant la suma 
dels percentatges és superior a 100. Així, els resultats expressats en percentatge indiquen que com a mínim alguna vegada a 

la setmana els infants es desplacen a l’escola de la manera que s’indica. 
 

 
  

 
La manera més habitual de venir a l’escola és acompanyat d’un adult. Prop de dues terceres parts dels alumnes 
venen com a mínim una vegada a la setmana a l’escola acompanyats d’una persona adulta. Gairebé tres de cada deu 

venen sols i dos de cada deu amb els germans/es i/o/ companys de classe. 
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Tot i que els nois (31,80%) van més sovint sols a l’escola que les noies (27,08%) la diferència no és estadísticament 
significativa. En canvi si que s’observa una diferència en termes d’edat tal i com mostra la taula que segueix: 

 
 

Alumnes que van sols/es a l’escola segons 
curs.  

(En percentatge)  

Tercer 3,9% 

Quart 17,9% 

Cinquè 37,2% 

Sisè 45,6% 

 
 

 
 
A tercer de primària el nombre d’alumnes que van sols/es a l’escola és pràcticament nul. A quart curs ja hi comencen a 

anar i a sisè pràcticament la meitat hi van sols alguna vegada. 
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Mitja de transport habitual 
 

Pel que fa al mitjà de transport els resultats són els que segueixen: 
 

 

 
 
Pràcticament tres quartes parts de l’alumnat ve a peu al centre. A molta distància i de manera minoritària trobem els 

que venen en patinet o en vehicles privats. Els altres mitjans de transport són clarament residuals.
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La utilització del camí escolar 
 

Respecte a la utilització quotidiana del camí escolar, espai amic les respostes de l’alumnat són les següents: 
 

 
 

 
 
 

La majoria de l’alumnat utilitza freqüentment el camí escolar i únicament un 12% no l’utilitza mai. 
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El grau de coneixement del projecte camí escolar, espai amic 
 
Hem preguntat a les famílies si coneix el projecte de camí escolar, espai amic. La gran majoria de les persones entrevistades 

ha afirmat conèixer el projecte. 
 
D’aquests, més de la meitat (52,3%) ha observat algun tipus de senyalització específica i en concret les marques verdes a 

terra en els passos per a vianants d’alguns semàfors que son els elements més visibles, encara que el projecte té un abast 
més ampli que engloba la part comunitària i pedagògica. 

 
 
 

  

  
 
 

 
 

 
El principal mitja d’informació, fora l’experiència 
pròpia, ha estat l’escola (78,4%) seguit, pel seu fill o 

filla (41,1%) o per altres famílies (22,9%).
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L’impacte sobre l’alumnat 
 

Sobre la qüestió de si el camí Escolar, espai amic ha contribuït a incrementar el nombre d’infants que es desplacen 
autònomament els familiars han opinat el següent: 
 

 
 

 

 

  
 

La majoria dels pares i mares manifesta que des de 
l’existència del projecte el nombre d’infants que es 

desplacen autònomament s’ha incrementat. De tota 
manera, pràcticament la meitat dels pares i mares opinen 
que, fa o no fa, el nombre és el mateix. 

 
Tot i que les diferències són escasses les famílies amb 

infants més grans tendeixen a dir que el nombre d’infants 
que es desplacen autònomament tendeix a augmentar. No 
s’observen relacions amb altres variables analitzades 

anteriorment per la qual cosa sembla que és l’edat de 
l’alumne el que fa la percepció sobre el nombre d’infants 

que es desplacen de manera autònoma. 
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L’impacte sobre l’entorn poblacional 
 
El qüestionari als familiars contemplava una valoració sobre el grau que el camí Escolar, espai amic ha contribuït a modificar 

tres aspectes rellevants: la convivència, la seguretat i la mobilitat i els desplaçaments. Aquestes han estat les respostes: 
 

 
 
 

En general hi ha una bona valoració sobre l’impacte del camí escolar, espai amic tot i que l’elevat percentatge dels 
que opinen que alguna de les dimensions analitzades no s’han vist modificades pel camí escolar, espai amic arriben, en el cas 
de les qüestions relacionades amb la convivència, pràcticament a la meitat de les famílies entrevistades.   

La mobilitat
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La convivència
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Valoracions de l’alumnat 
 
El qüestionari finalitzava amb dues valoracions de l’alumnat sobre les coses que menys els agradaven i que més els 

agradaven del camí escolar, espai amic. Aquestes han estat les respostes més habituals. 
 

 

 
Més de la meitat dels alumnes no descriu cap cosa que no li agradi del camí escolar, espai amic. La dispersió és molt elevada 
i va des de motius estètics al fet d’haver de caminar. Tanmateix, hi ha dos aspectes prou significatius: la necessitat 

d’ampliar, millorar i actualitzar la senyalització i, de l’altre el poc respecte que alguns ciutadans/es tenen vers les 
normes de circulació en general i sobre el camí en particular. 

Quines són les coses que menys t’agraden del camí escolar?  
(En percentatge)  

Cal senyalitzar més carrers, i més trams 9,4% 
Hi ha persones i cotxes que no respecten ni el camí ni les normes de circulació  8,3% 

Els semàfors estan el mal estat o tarden molt a canviar 4,2% 
Cal repassar la pintura 4,2% 
No li agrada en general, se sent poc segur/a 2,4% 

Hi ha cagades de gossos i brutícia 1,7% 
No tots els comerços hi participen 1,2% 

La senyalització cal fer-la als semàfors, no a terra 1,1% 
Sovint està ocupat per molta gent i no el deixen passar 0,8% 
No li agrada anar caminant 0,8% 

Hi ha pocs semàfors 0,5% 
No li agrada el color verd 0,5% 

Altres 9,5% 
No hi ha res que li desagradi 21,4% 
No contesta 34,0% 

TOTAL 100,0% 
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Finalment, pel que fa als aspectes positius la dispersió és menor i en aquest punt les qüestions relacionades amb la seguretat 
són les més valorades.  
 

 
 

 

Quines són les coses que més t’agraden del camí escolar?  

(En percentatge)  

Vas més segur/a 17,0% 

Vaig amb els amics/gues 13,4% 

Els comerços t’ajuden si et fas mal 10,6% 

Mostra el camí cap a l’escola 6,4% 

Els conductors vam amb més cura 6,2% 

M’agrada tot, és una bona idea 5,6% 

No cal que m’acompanyi ningú 5,0% 

Està ben senyalitzat 3,1% 

Altres 12,7% 

No contesta 20,0% 
TOTAL 100,0% 
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2.2 Els centres educatius 

 
L’informe tracta sobre l’impacte del programa que perceben les escoles tant pel que fa al seu centre en concret com en 

relació al conjunt del barri. 
 

 
 
Metodologia 

 
Es va fer arribar el qüestionari, en alguns casos en paper imprès i d’altres per correu electrònic a  les escoles que formen part 

del programa. En el moment de la redacció d’aquest informe s’havien rebut 8 qüestionaris 4que són els que han servit de 
base a l’informe. 
 

Val a dir que el període on es va realitzar el treball de camp va coincidir amb dates de concentració de molta feina per als 
centres educatius, fet que ha condicionat el nombre d’enquestes rebudes.  

 

  

                                                           

4 Escola Vila Olímpica, Escola  Antoni Brusi, Escola  l'Arenal de Llevant, Escola Pere IV, Escola Voramar, Escola La Mar Bella, Escola Les Acàcies, Escola Fluvià 
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El mitjà de transport més freqüent 
 
Tot i que existeixen diferències entre escoles s’observen algunes recurrències 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Les dades subministrades per les escoles fan referència a 1111 alumes de 3er a 6è de primària5. Més de la meitat venen a 
l’escola acompanyats d’algun familiar. Un 27 % venen sols.  
Únicament un 14% venen a l’escola amb transport públic o privat ja que la resta ho fa a peu. 

 

                                                           

5
  Es tracta de la suma total d’alumnes dels centres que han contestat el qüestionari de   les direccions 
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L’impacte social del camí escolar, espai amic 
 

Totes les escoles coincideixen que, com a mínim en algun punt, el programa ha estat beneficiós i ha tingut un 
impacte positiu sobre el barri. Tot i així, existeixen graus diversos sobre la profunditat d’aquest impacte. 
 

Pel que fa al nombre d’infants que es desplacen autònomament per anar i tornar de l’escola la meitat de les escoles 
opinen que roman pràcticament igual mentre que l’altre meitat opina que ha augmentat. 

 
Pel que fa a les conseqüències sobre l’entorn totes les escoles opinen que el programa ha contribuït a millorar la 
seguretat i la mobilitat i els desplaçaments. Quatre escoles creuen que també s’ha incrementat la seva participació al 

barri. Finalment, només dues escoles opinen que la iniciativa també ha contribuït a millorar les qüestions relacionades amb la 
convivència. 

 
En definitiva, doncs, l’impacte del programa ha estat positiu especialment en les qüestions relacionades amb la 
mobilitat i la seguretat de l’alumnat. 

 
 

El camí escolar, espai amic al Pla de Centre  
 

Pràcticament totes les escoles, i la única que no és perquè és una escola de nova creació, tenen introduït el programa 
de camí escolar, espai amic al Pla del centre. 
 

La meitat d’elles però no disposen de protocol de benvinguda de les noves famílies i, en conseqüència, el camí escolar, espai 
amic no és dins del protocol. Únicament hi ha una escola en què el camí escolar, espai amic està dins del protocol de 

benvinguda. 
 
Finalment la majoria del professorat no han participat als seminaris que s’ofereixen en relació al camí escolar, espai amic. Tot 

i que a la meitat de les escoles hi ha alguns mestres que sí que hi ha participat. 
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2. 3 Les botigues amigues 
 
L’anàlisi tracta les qüestions més rellevants que  tenen a veure amb  la participació dels  comerços  amb  el  
programa i de  manera més específica  amb  la  difusió del mateix  i el suport a les incidències amb  les que  els menors es 

puguin  trobar en  el camí al centre educatiu (l’activitat realitzada), el cost que ha representat per als participants, el 
coneixement del programa i les valoracions que aquest ha tingut  sobre l’entorn i la població. 

 
Metodologia 
 
Des  de   l’IMEB   es  va  facilitar  el   llistat   en   els  que   constaven   els  comerços col•laboradors  i  des  de  l’equip  

d’estudis  de  Progess es  van  realitzar  trucades telefòniques en diferents horaris i dies de la setmana, en el cas de no 
resposta  fins a tres trucades en cada  franja horària i dia de la setmana, entre el 26 de novembre  i 14 de desembre de 

2012.  
 
En total la llista inicial de les botigues amigues estava constituïda  per 236 comerços. D’aquests s’han realitzat entrevistes 

telefòniques vàlides a 109. Els motius principals de la no resposta són: 
 

 
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Telèfon no operatiu  24% 

No contesta 18% 

No consta número de telèfon     18% 

Telèfon incorrecte 8% 

El referent desconeix el programa 8% 

Activat contestador 7% 

Canvi de negoci.  El nou propietari desconeix el tema 7% 

Baixa o trasllat de negoci 7% 

No volen contestar 3% 
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Material disponible 
 
L’entrevista preguntava per tres tipus de  material:  

 
 la caixa  verda  
 els fulletons 

 visible l’enganxina acreditativa del programa 
 

Tots tres  són l’identificatiu de la col•laboració dels comerços en el projecte de camí escolar, espai amic al territori i un dels 
instruments per a  fer  la  difusió  programa en  la  comunitat  i  per a  que  els menors identifiquin les persones que  els 
poden  ajudar  en  el  cas de  patir  alguna  incidència en  el  camí  a l’escola.
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Una mica més de la meitat dels comerços  tenen visible l’enganxina. Pel que fa a la disponibilitat de fulletons i de la 

caixa verda aproximadament 6 de cada 10 botigues no tenen material disponible. 
 

Únicament tres escoles aconsegueixen que la meitat o més dels comerços que els tenen per referent disposin del material 
mínim: l’Escola La Mar Bella, l’Escola Pere IV i l’EBM El Xalet de la Paperera. La resta, a excepció de Grèvol i l’EBM La Mar 
Xica, on més de la meitat dels comerços  tenen visible l’enganxina, hi ha més de la meitat dels comerços que no disposen del 

material en cap dels tres aspectes analitzats. 
 

 

Activitat 
 
Com  s’ha   esmentat,  l’activitat   de   les  botigues   en   relació   al  programa  podia manifestar-se de dues maneres: 
atenen a escolars per causa d’alguna incidència o informant a les famílies sobre diversos aspectes del programa. 

 
Pel  que  fa  als  escolars  les  incidències han  estat molt  poques ja que  només dos comerços han hagut  d’atendre a 

alumnes per causa de pèrdua o desorientació, un ho ha hagut  de fer per causa d’accident i un altre per agressió. 
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Pel que fa a les famílies la distribució és la següent: 

 

 
  

Prop  de   dues  terceres  parts  dels  
comerços  no  han   rebut  mai   cap   
demanda d’informació  per  part de  les  

famílies.  A la  banda   contrària  prop d’un  
15%  dels comerços han  rebut un  mínim 

de  5 consultes.  Les botigues  que  més 
demandes d’informació han  hagut  d’atendre 
tenen per referent l’Escola Pere IV, l’Escola 

l’Arenal de Llevant i l’Escola Antoni Brusi  ja  
que  aquestes tres  escoles més de  la  meitat  

dels comerços han  hagut  d’atendre com a 
mínim una vegada  a alguna família. 
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Coneixement del programa  camí escolar, espai amic 
 
Per  mesurar  el  grau  de  coneixement   que   els  comerços tenen  del   programa l’entrevista contemplava dues preguntes: 

si disposaven d’informació suficient per a resoldre les incidències que els infants podien  plantejar en  el  camí  a l’escola i, en 
segon lloc si sabia a qui avisar en cas de dubte. 
 

 
 

Més de les dues terceres parts dels 
comerços confirmen que  disposen 
d’informació suficient i només una de cada 

deu afirma que no té informació suficient. 
 

 
 
Dificultats de la col·laboració 

 
A les  botigues   no  els  ha   costat  cap   

esforç   mantenir   la  col•laboració   amb   
el programa. Un dels comerços afirma que ha 
tingut  poca dificultat  i la resta (99,1%) no els 

ha suposat cap dificultat. 
 

 
 

Continuïtat en el programa 
 
Un 95,4% de les botigues volen continuar formant part del programa mentre que  el 4,6% restant el vol abandonar. 
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Valoracions 
 
Les valoracions per part dels comerços se s’entraven en dos punts: com ha influït el camí  escolar ha variar el nombre 

d’infants que  es desplacen de  manera autònoma per anar i tornar de  l’escola  i,  en  segon lloc,  com  ha  contribuït el  
programa a millorar qüestions relacionades amb la convivència, la seguretat i la mobilitat. 
 

 
 
Pràcticament dues terceres parts dels comerços opinen  que el nombre d’infants que van i tornen de  manera 

autònoma de  casa a l’escola  roman igual.  Tanmateix,  són molt més nombrosos els que opinen  que el nombre ha 
augmentat (29% ) que els que pensen que  ha  disminuït (5,55), la  qual  cosa  podria confirmar  l’eficàcia  del  camí escolar, 
espai amic en un dels seus principals objectius. 
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Pel que fa a la resta de valoracions els resultats són els següents: 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
Malgrat que en la majoria de valoracions no es percep 

l’impacte del camí escolar les valoracions  positives  
sobre  el  camí   escolar, espai amic  són  molt   més  
nombroses que   les negatives i, en alguns casos, 

s’aproximen al 50%. 
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2.4.  Resum 
 
Les dades recollides per a la intervenció d’aquest informe provenen de tres treballs de camp paral•lels. Les escoles 
participants al projecte són 14. A partir d’aquest grup d’escoles ens hem posat en contacte amb els comerços participants 

com a Botiga Amiga i amb els familiars i alumnes d’entre 3er i 6è de primària d’aquestes escoles. El resultat ha estat el 
següent 

 
 S’han rebut 8 qüestionaris de les direccions de les escoles tot i que un ha arribat amb posterioritat a la 

 finalització del treball de camp 

 S’ha contactat vàlidament telefònicament amb 109 del 236 comerços adherits al projecte 
 S’han recollit 737 qüestionaris complimentats per les famílies i l’alumnat d’entre 3er i 6è de primària 

 corresponents a 9 escoles 
 
 

 
 

Organització 
 

Ni les escoles ni els comerços se’ls hi fa costosa la participació al programa. Pel que fa a les escoles totes tenen el 
programa introduït a la documentació del centre. La majoria del professorat no han participat en els seminaris o en la 
formació relativa al camí escolar, espai amic. En qualsevol cas no es detecta un desconeixement del projecte que impedeixi 

una aplicació més intensiva.  
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Mitjà de transport al centre educatiu 
 

Els centres educatius informen que un 86% de l’alumnat van a peu habitualment de casa seva a l’escola. Entre aquests, 
un 27% ve sol/a i la resta (59%) ho fa acompanyat d’un familiar. Aquestes dades coincideixen amb les que manifesten els 

familiars. Sobre aquest punt cal ressaltar dues coses: 
 
A tercer de primària el nombre d’infants que va sol a l’escola és pràcticament inexistent. A quart comença a 

incrementar-se fins un 17,9% i pràcticament arriba a la meitat (45,6%) a sisè de primària. 
 

Evidentment, l’anar sol/a implica anar a peu. També van a peu però molts alumes que venen a l’escola acompanyats dels 
seus familiars, adults majoritàriament, però també germans/es o companys/es de classe. 
 

 
En qualsevol cas, les dades confirmen la pertinença del camí escolar, espai amic com un instrument de suport al 

principal mitjà de transport entre el domicili i l’escola. Cal ressaltar finalment l’ús creixent del patinet que arriba al 
18,4% del total de l’alumnat. 
 

Coneixement i difusió 
 

Pràcticament la totalitat de les famílies (93%) afirma conèixer el projecte tot i que només una mica més de la meitat 
(52,3%) ha observat i pot indicar algun tipus de senyalització específica. Amb molta diferència el centre educatiu ha estat 

el principal agent informador del projecte per la qual  cosa el paper de l’escola sobre aquest punt resulta determinant. 
 
Pel que fa als comerços una mica més d’una tercera part (38%) ha rebut alguna vegada una sol•licitud 

d’informació per part de les famílies. Només un de cada deu comerços afirma no disposar d’informació suficient per donar 
resposta a les incidències que plantegin els escolars.  

 
En qualsevol cas, recomanem reactivar els esforços per a la informació als comerços i assegurar que disposen dels materials i 
de la informació suficient per atendre tant les incidències que els puguin plantejar els escolars que ho sol•licitin com les 

famílies que s’hi adrecen. 
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La utilització del camí escolar, espai amic 
 
Un de cada sis alumnes utilitza habitualment el camí escolar, espai amic. Ara bé, les valoracions dels infants sobre els 

aspectes a millorar suggereixen que podria incrementar-se la superfície senyalitzada. En altres paraules, és possible 
que una part de les famílies declarin que utilitzen el camí, i així ho fan, però únicament en les zones més properes a l’escola. 
 

En qualsevol cas l’ús del camí és clarament majoritari i només un 12% (que arriba a l’escola en vehicle privat) no 
l’utilitza mai el camí escolar. 

 

L’impacte sobre l’alumnat 
 
Un dels indicadors sobre l’impacte del camí escolar té a veure sobre si ha facilitat la mobilitat dels infants i en conseqüència, 
si el nombre d’infants que es desplacen sols pel carrer s’ha incrementat, roman igual o ha disminuït d’ençà la instauració del 

camí escolar. 
 

Hem preguntat aquesta qüestió a les famílies, els centres educatius, i els comerços i hem obtingut els següents resultats : 
 
 

Opinió sobre el nombre d’infants que es desplacen autònomament de casa a l’escola 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 

 Ha incrementat És el mateix Ha disminuït 
Famílies 54% 45% 1% 

Centres 
educatius 

50% 50% 0% 

Comerços 29% 65% 6% 
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Analitzades conjuntament les tres fonts de dades es confirma un impacte relatiu del camí escolar sobre el nombre d’infants 
que es desplacen autònomament pels carrers del barri en el trànsit de casa a l’escola. Escoles i famílies comparteixen 

percepcions molt similars mentre que per als comerços l’impacte és menor. 
  
 

L’impacte sobre la població 
 

De manera similar al que es demanava en relació als infants que es desplacen sols pels carrers de la ciutat també es 
demanava a les tres instàncies (famílies, escoles i comerços) que valoressin l’impacte social del camí escolar, espai amic. 

 
Les respostes han estat les següents: 
 

Impacte del camí escolar, espai amic sobre les qüestions relacionades amb la convivència 
 

 

 Ha millorat Ha deixat igual Ha empitjorat 

Famílies 50% 50% 0% 
Centres 
educatius 

29% 71% 0% 

Botigues 
amigues 

44% 55% 1% 

 
 

Tot i que sobre aquest punt les escoles són més escèptiques, la meitat aproximadament dels comerços i de les famílies 
opinen que el camí escolar, espai amic ha tingut una incidència sobre la millora en la convivència. 
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Impacte del camí escolar, espai amic sobre les qüestions relacionades amb la seguretat  
  
 

 Ha millorat Ha deixat igual Ha empitjorat 

Famílies 64% 36% 0% 
Centres 

educatius 

100% 0% 0% 

Botigues 
amigues 

47% 52% 1% 

 
 

Tot i que en aquesta qüestió són els comerços els que es mostren més escèptics hi ha un reconeixement general en el fet 
de la influència positiva del camí escolar, espai amic sobre la seguretat. 

  
 
Impacte del camí escolar, espai amic sobre les qüestions relacionades amb la mobilitat i els desplaçaments  

  
 

 Ha millorat Ha deixat igual Ha empitjorat 

Famílies 60% 39% 1% 
Centres 
educatius 

100% 0% 0% 

Botigues 
amigues 

37% 62% 1% 
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Altra vegada són els comerços els que es mostren més escèptics sobre l’impacte social del programa. Aquesta 
circumstància s’afegeix al que s’ha vist anteriorment sobre l’activitat dels comerços en relació al camí escolar, espai amic i a 

la seva disponibilitat de material. En definitiva, creiem que si els comerços han d’informar i difondre el camí escolar, espai 
amic caldria que estiguessin una mica més convençuts de la seva utilitat i en conseqüència, recomanem intensificar i 
actualitzar les relacions del programa amb aquest col•lectiu. 

 

Expectatives i valoracions  
 
 

Tal com hem vist anteriorment, als usuaris reals del camí, les famílies i els infants les valoracions son prou positives. 
Destaca en primer lloc l’increment en la seguretat i en la mobilitat que comporta l’ús del camí escolar, espai amic i és per 
aquest motiu que la principal demanda és la seva ampliació. El camí, però, també té conseqüències positives en l’aspecte 

preventiu ja que sensibilitza els conductors sobre la necessitat d’extremar la cura en la conducció dels seus vehicles. 
 

Pel que fa a les escoles la valoració és positiva ja que perceben que el nombre d’alumnes que es desplacen sols 
s’incrementa i té efectes col•laterals positius, com per exemple, la cooperació amb les AMPAs 
 

 
Finalment, als comerços no els costa participar al projecte. Bona part d’ells no han rebut consultes de famílies n’hi han hagut 

d’atendre massa sovint incidències amb els infants que l’utilitzen. Alguns els manca material per a lliurar a les persones 
interessades però això, donada la poca activitat, no resulta una qüestió crítica. Tal vegada per això, i també per a la seva 
implicació comunitària, únicament un 4,6% dels comerços vol abandonar el projecte mentre que pràcticament tots (95,4%) 

vol continuar formant-ne part. 
 

En definitiva, el camí escolar, espai amic no ha tingut pràcticament cap efecte negatiu ni per a les escoles, ni pels comerços 
ni tampoc per a les famílies i els alumnes. Si en algun moment es pot dubtar de la seva eficàcia per a contribuir a millorar 
aspectes tan complexos com la seguretat, la mobilitat o la convivència aquests dubtes es compensen per a la seva 

efectivitat en millorar la seguretat percebuda dels infants, la seva autonomia en els desplaçaments i la 
sensibilització comunitària respecte a les normes de circulació viària.   
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3. El treball a cada centre educatiu i en xarxa  
 

El Camí escolar, espai amic del Poblenou es caracteritza entre d’altres coses, per la seva gran capacitat de treball en xarxa: 
tal com s’ha esmentat al començament d’aquest estudi, els 14 centre s’organitzen a la Macrocomissió, que també disposa de 
dues subcomissions (espai públic i comunicació).  

 
Tanmateix, continuant la reflexió que s’estava fent a les diferents subcomissions, les tècniques que formen part del 

programa6 van valorar que seria positiu conèixer el treball que s’estava fent als centres educatius, tant l’escola 
com  l’AMPA. Així, es va acordar posar en marxa aquest estudi, amb la finalitat de tenir un recull de totes les accions que 
s’han realitzat en relació al camí escolar, espai amic a cada centre educatiu, a més a més de fomentar una reflexió conjunta 

entre l’AMPA i la direcció. 
 

3.1.  Metodologia  
 
L’objecte d’estudi d’aquest informe és analitzar els següents punts: 

 Accions realitzades pels centres educatius i AMPAs 

 Punts forts i febles  i les necessitats 

 Treball en xarxa. Propostes 
 

Per tal de recopilar les dades que es desprèn de l’estudi, s’han utilitzat dues tècniques:  
 El qüestionari en el cas del centres que participen més en el programa (8 qüestionaris) 
 L’entrevista personal en aquells casos on la participació és més puntual (8 entrevistes) 

 
El contacte amb els agents s’ha fet majoritàriament a partir del les tècniques del districte: les tècniques de barri, i la tècnica 

d’educació, la tècnica de l’IMEB també a participat en la recopilació de les dades. El treball de camp s’ha realitzat entre els 
mesos de gener i març del 2013. 
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Participants 

Els agents que han participat són els següents: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Centre/ AMPA 

AMPA i Escola Vila Olímpica 

EBM La Mar Xica  

Escola Antoni Brusi 

AMPA Escola l'Arenal de Llevant 

EBM El Xalet de la Paperera 

AMPA i Escola La Mar Bella 

AMPA i Escola La Llacuna  

AMPA i Escola Pere IV 

Escola Grèvol 

AMPA i Escola Les Acàcies 

Escola  Fluvià 

AMPA i Escola Bogatell 

Escola Voramar 

AMPA i Institut Icària 

 
Resposta 

 
Centre/AMPA 

Han contestat els 

dos agents junts 

 

 
Escola Vila Olímpica 
Escola La Mar Bella 
Escola La Llacuna 
Escola Pere IV 
Escola Les Acàcies 
 

Han contestat els 

dos agents per 

separat 

 
Institut Icària 
Escola Bogatell 
 

Han contestat 

només AMPA 

 
Escola l'Arenal de 
Llevant 
 

Han contestat 

només centre 

educatiu 

 
EBM La Mar Xica 
EBM El Xalet de la 
Paperera 
Grèvol 
Escola  Fluvià 
Voramar 
Escola Antoni Brusi 
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3.2.  Accions realitzades pels centres educatius i AMPAS 
 
 

 
 
 

  

Centre 1. Activitats 

Guàrdia 
Urbana 

2. 

Activitats 
a l’aula 

3. 

Activitats 
fora de 

l’aula 

4. Protocol 

per 
informar 

noves 
famílies 

5. 

Xerrada 
informati

va a 3r 

6. 

informació 
als 

comercian
ts 

Escola Les Acàcies x X   x x 

Escola l’Arenal de 

Llevant 
X X  X  X 

Escola Bogatell  x    x  

Escola Antoni Brusi x    X  

Escola Fluvià  X x   X 

Escola Grèvol    X    

Institut Icària   x    

Escola Llacuna del 
Poblenou 

 X   X  

Escola La Mar Bella  X  X  X 

Escola Pere IV X X X X X X 

Escola Vila Olímpica X X X X X X 

Voramar X X X X X X 

EBM La paperera  X     

EBM La Mar Xica   X     
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Altres accions esmentades 
 
   

Acció 
Centre(s) 

Protocol d’arribada  

Escola Pere IV,  Escola Vila 

Olímpica, Escola La Llacuna del 
Poblenou 

Recull de fotografies del racó preferit del barri 
EBM La Mar Xica i El Xalet de la 
paperera 

Debat sobre el que passa als carrers, com van els germans, quines 
botigues coneixen amb la catifa del Servei català de Trànsit 

EBM La Mar Xica i El Xalet de la 
paperera 

Elaborant material identificatiu per a donar als nens que participen al 
Camí escolar (xapes i/o reflectants...) 

Escola Pere IV 

Participació dels nens/es, famílies i escola per trobar un sistema per 
guardar els patinets a l’escola 

Escola Vila Olímpica 

Proposta de treballar el camí escolar en una tutoria a l’ESO 
Voramar 

Proposta de reforçar la xerrada als nens/es de 3r amb una trobada 

amb els nens/es de 5é que ja fan el camí escolar sols 
Escola Vila Olímpica 

Proposta d’afegir a la xerrada AMPA-Escola als nens/es de 3r un taller 

per fixar millor els  
Conceptes 

Escola Vila Olímpica 
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Analitzant les dades facilitades per l’estudi s’observa l’existència de 5 grans grups entre els centres que formen part del camí 
escolar, espai amic: 
 

 
 

 Els que realitzen més de 4 activitats que es preguntaven 
4 centres educatius (Escola Pere IV, Escola la Vila Olímpica, Escola l’Arenal de Llevant, Escola Voramar) 
 

 Els que realitzen entre 3 i 4 activitats  que es preguntaven 
3 centres educatius (Escola Les Acàcies, Escola La Mar Bella, Escola La Llacuna) 

 
 Els que realitzen menys de 3 activitats que es preguntaven 

5 Centres educatius es troben en aquesta situació (Escola Bogatell, Escola Antoni Brusi, Escola Grèvol, Escola Fluvià7 

 
 Els que no han realitzat cap activitat 

Institut Icària 
 

 Centres que realitzen activitats relacionades amb el camí escolar, espai amic  
Les Escoles Bressol El Xalet de la Paperera i La Mar Xica 

                                                           

7
 En el cas de l’Escola Fluvià les activitats que han realitzat des del moment de la inauguració han estat puntuals, per aquesta raó els incloguem en aquest grup 
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Tal com es pot observar a la taula, l’activitat més repetida entre els agents que formen part de la xarxa és realitzar 
accions educatives dintre de l’aula, ho han realitzat en algun moment des de l’inici del programa 8 dels 12 centres 

consultats.    
 

A continuació es troben les accions de donar informació als comerciants i les entitats del barri i la xerrada 
informativa a l’alumnat de 3r i/o les seves famílies, totes dues activitats han estat realitzades per 7 dels 12 participants. 
 

La meitat dels centres consultats han realitzat alguna activitat relacionada amb la mobilitat amb la Guàrdia Urbana, 
encara que no hagi estat específicament sobre el camí escolar, espai amic. 

 
Per acabar, les iniciatives que menys s’han treballat són el realitzar activitats/iniciatives  sobre el camí escolar fora de 
l’aula i tenir el protocol per informar a les noves famílies, ja que només 5 dels 12 centres n’han fet en algun moment.  
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3.3. Punts forts, punts febles i necessitats 
 

Punts forts i febles 

Centre Punts forts Punts febles 

Escola Les Acàcies 

 
Consolidar el treball d’Educació Vial 
a partir de 3r i la referència 

explicita al Camí Escolar també en 
aquest curs. 

Es treballa amb la Guàrdia Urbana 
en activitats a 2n, 4t i 5è 
 

 
No s’ha fet una bona valoració amb les famílies de com ho 
veuen/viuen, quin profit en treuen, quins canvis han 

notat...... 
No hi ha valoracions tampoc per part dels comerciants ... 

sobre l’actuació de les botigues amigues.. no es fa 
seguiment. 
 

Escola l’Arenal de 
Llevant 

 
L’ús del camí escolar és conegut i 

molt habitual a partir de 4rt curs. 
Una part considerable dels nens 

arriben a l’escola en grups sense 
acompanyament d’adults. 

 
L’equip directiu té bona disposició però es limita a escoltar 

la informació, sense voler un paper gaire actiu. 

Escola Bogatell  

 
Presència de la Guàrdia Urbana 
 

No es treballa a nivell docent, això 
no vol dir que no es treballin 

aquests objectius i valors, el que 
passa es que es fa des de les 
diferents matèries i sobre tot es 

treballa a tots els cursos, de forma 
que en acabar la primària l’alumnat 

ha estat format en la mobilitat 

 
Moltes famílies venen en cotxe 
No hi ha persones implicades ni a l’AMPA ni entre el 

professorat, la persona encarregada té dificultats per 
tema horaris 
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autònoma, la prevenció i seguretat, 
identificant les situacions de perill, 
la sostenibilitat, els hàbils 

saludables, etc. 

Escola Antoni Brusi 

 

El claustre treballa igual que abans 
la mobilitat autònoma, la 

prevenció/seguretat i la 
sostenibilitat dels escolars per tal 

que l’alumnat conegui bé el barri, 
desenvolupi les capacitat 
orientatives i identifiquin les 

situacions de risc. 
 

 

Ni les famílies ni el professorat ho viu com un projecte viu 
Manca una persona de l’AMPA que tiri del projecte 

 
L’escola Brusi està ubicada al c/ Sardenya que últimament 

s’ha transformat en una via ràpida que va molt saturada 
de vehicles de locomoció que resta confiança a les famílies 
per deixar que els nens i nenes facin ús dels camins 

escolars a edats que recomana el projecte 
 

Escola Fluvià 

  
De moment ens estrenem amb el cicle mitjà i les famílies 

encara no tenen consciència de la necessitat de deixar 
anar els infants sols, la majoria viuen lluny 
Fins que no sigui una necessitat real de les famílies i per 

tant es posin a la comissió i estirin, des de l’escola se’ns fa 
complicat fer de motor. 

Ara no tenim cap família a la comissió de l’AMPA 
 
 

 

Escola Grèvol  

 

Posada en comú de temes. 
Si ho poden estructurar, ho  

podran treballar de manera més 
conscient  
 

 

Van tenir la sensació que s’entrava al Camí Escolar per 
aprofitar que fessin els arranjaments dels entorns i per res 

més. 
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Institut Icària 

 

Al centre es treballa la mobilitat 

autònoma, la segura i la 

sostenibilitat als diferents cursos i 

matèries, encara que no estigui 

sota el paraigües del projecte 

Camins Escolars. 

 

 

L’àmbit d’influència del centre es molt més amplia que la 

dels centres de primària que han aplicat el projecte i per 
tant a nivell de mobilitat/seguretat no està adaptat tot el 

recorregut 
 
És un projecte molt interessant però com a AMPA, en 

aquest moment tenen tants temes a treballar que de 
moment no es veuen amb temps 

Escola Llacuna del 
Poblenou 

 

Coneixement del projecte. 
Incorporació del projecte MCCE al 

projecte educatiu de centre: 
sortides amb transport públic, ús 
d'equipaments del barri, 

coneixement de l'entorn proper, i 
així afavorir l'autonomia de l'infant 

Implicació del grup de famílies 
 

 

Poc temps a les aules per treballar en el projecte. 
Falta continuïtat per part de les famílies en el seguiment 

del projecte 
Pèrdua del concepte global del projecte Camí Escolar 
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Escola La Mar Bella 

 

L’escola està situada al centre del 
Poblenou i envoltada de carrers 

peatonals. 
Sempre hi ha hagut una certa 
predisposició a que els nens i 

nenes (sobretot els de CS) vagin 
sols a l’escola. 

La majoria dels alumnes viuen molt 
a prop de l’escola. 
 

 

Algunes famílies veuen el Camí escolar tan “natural” que 
no troben el sentit en invertir temps ni diners. 

A l’altre extrem estan les famílies que tenen por que els 
passi alguna cosa als seus fills... 

 

EBM La Mar Xica i La 
paperera 

 
El coneixement del barri per part 

de les mestres 
Treball de valors de convivència 

Compartir vivències amb els 
companys. 
 

 
 

 

Traspàs de la feina entre les famílies de diferents cursos. 

 

Escola Pere IV 

 
Compromís dels pares dels nens 

que venen sols. 
Forta cohesió de la comissió Ampa-
escola 

Protocol d’actuació pels nens que 
arriben sols. 

Compromís dels mestres per a tirar 
endavant el protocol. 

 
Més treball a l’aula de tema camí escolar 

Més presència a les botigues (entès com un tema de barri, 
no únicament de la nostra escola). 
Ens costa molt aconseguir que els nens facin grupets per 

arribar a l’escola (punts de trobada en el CE) 
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Escola Vila Olímpica 

 

Comissió del Camí Escolar a 
l’Ampa  i Direcció que creuen en el 

projecte 
Objectius i feina comuns Escola-
Ampa 

Bona repartició de tasques entre 
les 2 comissions de l’Ampa del 

Camí escolar: Comunicació i Espai 
públic 
Bona acollida de la direcció de 

l’escola a l’ús de la bicicleta i el 
patinet i poder-los guardar dintre 

de l’escola 
Bona acollida de la direcció de 
l’escola a fer la xerrada als nens/es 

de 3r i a treballar el tema del Camí 
escolar a l’aula cada curs de 3r per 

la seva contribució a l’autonomia 
dels infants. 

 

 

Hem d’informar cada curs a les noves famílies que arribin 
a l’escola perquè en sàpiguen què és el Camí escolar. 

Hem de reforçar la formació als nens sobre com cal 
caminar-patinar-pedalejar pel carrer 
No hi caben be els patinets a les classes 

No hi caben totes les bicicletes a les barres d’aparcament 
del carrer  

Robatoris freqüents de bicicletes aparcades al carrer. 
 

Escola Voramar 

 

Camí natural i per tant com més 
senyalitzat millor. S’hi posen a 
partir de 5è. 

 

Molts pares porten els nens amb cotxe, degut a la situació 
de l’escola. 
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Necessitats pedagògiques i comunitàries 
 

 

Centre Necessitats 

Escola Les Acàcies  

Escola l’Arenal de 
Llevant 

 
Concretar els objectius i abast del projecte en la fase actual, o reinventar-lo en una nova direcció. 

Escola Bogatell   

Escola Antoni Brusi  

Escola Fluvià  

Escola Grèvol   

Institut Icària  

Escola Llacuna del 

Poblenou 

Incorporar una sistemàtica  pedagògica  per introduir el concepte de Camí Escolar 
Millorar la informació cap a les famílies 
 A la nostra escola només es va fer un estudi inicial quan estava localitzada més a prop de la Rambla 

Poblenou, en barracots, i quan només hi havia alumnes de P3 i P4. Una vegada es va traslladar al seu 
emplaçament actual (cantonada de Pallars amb Llacuna) es va elaborar internament un qüestionari per tal 

de conèixer els patrons de mobilitat dels alumnes (aranyes de vianants i modes d’accés), quan el curs més 
avançat era 3r de primària. Ara els alumnes més grans ja fan 5è i tocaria tornar a analitzar la situació de 
forma global, ja que les condicions d’autonomia dels infants i l’emplaçament de l’escola són substancialment 

diferents a la situació inicialment analitzada. 

Escola La Mar Bella 

Continuar fent difusió del projecte tan als alumnes com a les famílies. Com per exemple, a la reunió de 

l’AMPA d’inici de curs. 
Provar de fer la xerrada als alumnes de 3r i/o 4t explicant el projecte i, posteriorment a les seves famílies. 

EBM La Mar Xica  

Escola Pere IV  

Escola Vila Olímpica 

 
Fulletons on s’expliqui el projecte per a les noves famílies 

vídeo suport on s’expliqui el projecte per ajudar a la seva difusió 
Redactar un decàleg amb consells sobre el bon ús del patinet i com caminar-patinar-pedalejar pel carrer 

Cal revisar el llistat de botigues amigues cada curs i anar-les a visitar i informar del projecte 

Escola Voramar  
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Altres necessitats. Propostes 
 

Centre 

Taller amb 

la Guàrdia 
Urbana 

Presència 

Guàrdia 
Urbana 

 

Millores a l’espai públic 

  

Consolidar 
una 

activitat 
amb la 
Guàrdia 

Urbana, 
també a 

3r. 
 

  

Escola l’Arenal 
de Llevant 

   

Escola 

Bogatell  

 
Si 
 

  

Escola Antoni 
Brusi 

 
Si 

  

Escola Fluvià    

Escola Grèvol  

 

si 

  

Potser necessitarien un pas elevat per la porta del carrer de darrera el 
centre. Tot i que és un carrer peatonal, els cotxes van a gran velocitat i 

per aquella porta fan la sortida els d’infantil. 
Comenten que el Parc de Diagonal Mar tot i ser preciós però actualment 

als vespres és perillós. Atraquen molt sovint i els nens no s’atreveixen a 

passar-hi. Actualment està molt buit, poc utilitzat. 

Institut Icària 
   

Millora de la via pública a l'entorn escolar 
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Poca visibilitat a la via pública de les actuacions que el programa ‘Camí 
Escolar’ ha comportat.  
Per exemple, els dos accessos més immediats a l’escola són cruïlles que 

contenen girs de vehicles que sovint no respecten la precaució que 
indica el semàfor intermitent (gir de Llacuna cap a Pallars i gir de Pallars 

cap a Llacuna). A altres cruïlles properes a escoles del barri s’ha 
instal·lat semàfors amb 3 fases per tal de garantir una fase verda 
exclusiva per al vianant, i de vegades no en l’entorn tan immediat com 

aquest cas (veure exemple cruïlla Bilbao – Pallars).  

Escola Llacuna 

del Poblenou 

   

Escola La Mar 

Bella 

 

si 

  

EBM La Mar 

Xica 

   

Escola Pere IV 

  

Major 
presència de 

la Guàrdia 
Urbana. 
 

 

Millora d’alguns aspectes de l’espai públic que envolta el centre. 
Manteniment de la senyalització de cami escolar (ones verdes) 

 

Escola Vila 
Olímpica 

si  
Robatoris 

freqüents de 
bicicletes 

aparcades al 
carrer. 
 

Hi ha un semàfor àmbar al C/Vicens Vives- Salvador Espriu que resulta 
perillós pels nens/es que surten sols de l’escola per la porta de darrera; 

els cotxes giren a gran velocitat i hem tingut uns quants ensurts 
Més suports per guardar les bicicletes 

Suports per guardar els patinets a l’escola (se està estudiant entre 
Escola-Ampa) 
Aparcament a dintre de l’escola o Incrementar la vigilància a la zona 

escolar per evitar robatoris de bicicletes si són a l’exterior 
Els signes visibles del Camí escolar s’estan descolorint 

Escola 

Voramar 

si Poca llum al 
vespre. Han 

atracat ha 
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alguns 
nanos. 
Demanen si 

la G.U. pot 
fer alguna 

volta per 
l’escola als 
vespres. 
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3.4. Treball en xarxa 
 

Centre Propostes 

Escola Les Acàcies 

 

Compartir el treball i les reflexions amb altres sempre ajuda, però sovint ens trobem 

amb manca de disponibilitat personal. Sempre recauen aquestes feines en les 

mateixes persones que ja porten altres temes. Ens sembla que a hores d’ara caldria 

deixar un temps de treball als centres i reprendre les coordinacions amb una al curs, 

com a molt, per revisar el tema. 

 

Escola l’Arenal de 
Llevant 

 

Estaria be compartir experiències sobre l’ús de l’espai públic, entenent aquest espai 
no només com els carrers d’accés als centres, sinó també el seu ús col·lectiu per part 

de la comunitat. Exemples: activitats organitzades per escoles i ampas (cursa popular 
de l’arenal, fires d’intercanvi, festes solidàries, casals d’estiu, etc), ús col·lectiu 
d’espais de les escoles fora d’horari/calendari escolar (patis oberts, biblioteca, 

gimnàs,...). 
 

Escola Bogatell   

Escola Antoni Brusi  

Escola Fluvià  

Escola Grèvol  

 
Pensen que s’hauria de fer una trobada amb responsables del camí escolar dels 
centres un cop a l’any, però sense AMPA’s, una reunió només amb els centres per tal 

de poder fer intercanvi d’experiències i enriquir el tema. 
 

Institut Icària  

Escola Llacuna del 
Poblenou 

 

Compartir experiències, recursos, estratègies.... de com treballa cada centre és la 
millor manera d’aprendre, i la manera més útil de crear propostes per als centres. 

A les trobades ens agradaria escoltar com treballen a les aules el Camí Escolar els 
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altres centres de la zona. 
Tenir informació sobre l’estat de les diferents actuacions que resten pendents a la 
zona. 

 

Escola La Mar Bella 

Treballar en xarxa amb altres AMPAs té l’avantatge que pots compartir experiències, 

materials,... i no has de partir de zero. Pots saber com els ha anat a les altres escoles 
experiències concretes, si han estat útils o no.  

És més “ecològic” coordinar-se amb l’Administració com un grup que individualment. 
L’espai públic és el mateix per tots! 

EBM La Mar Xica/ La 

Paperera 

 
Per nosaltres és molt important que al pensar sobre com fer i viure al carrer – barri, 
es tingui present als infants més petits, de la mateixa manera que ens sembla 

primordial que les famílies i altres etapes educatives tinguin present les necessitats i 
opinions del petits de la casa. 

El fet de tenir al cap la presència dels nens i nenes que encara no han d’anar sols a 
l’escola, però que si fan ús de l’espai amic, dóna força al treball dels valors de 
convivència, per nosaltres punt clau del Projecte Camí escolar, espai Amic. 

 

Escola Pere IV 

 

Possibilitats d’intercanvi d’experiències amb les escoles properes. 
Compartir botigues i carrers senyalitzats. 

 

Escola Vila 

Olímpica, 

 

Els nostres camins escolars  tenen zones comuns, així com botigues amigues comuns 
Som del mateix barri. Si treballem junts, tindrem un barri més sostenible i segur 
Facilita l’intercanvi d’idees entre centres 

 

Voramar 

 

Pensen que s’hauria de fer una trobada amb responsables del camí escolar dels 
centres un cop a  

l’any, durant el mes de maig, però sense AMPA’s, una reunió només amb els centres 
per tal de poder fer intercanvi d’experiències i enriquir el tema. I fer-ne una altre tots 
junts. Fer una de centres més de posada en comú. 
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3.5 Conclusions 

 

Accions realitzades pels centres educatius i AMPAS  
 
Classifiquem les accions proposades: 

 
 L’activitat més repetida és realitzar accions educatives dintre de l’aula,  (8 dels 12 centres) 

 
 Donar informació als comerciants i les entitats del barri i la xerrada informativa a l’alumnat de 3r i/o les 

seves famílies  (7 dels 12 participants) 

 
 Activitat relacionada amb la mobilitat amb la Guàrdia Urbana, encara que no hagi estat específicament sobre el 

camí escolar, espai amic. (6 dels 12 participants) 
 

 Realitzar activitats/iniciatives sobre el camí escolar fora de l’aula i tenir el protocol per informar a les 

noves famílies (5 dels 12 centres)  
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Analitzant les dades facilitades per l’estudi s’observa l’existència de 5 grans grups entre els centres que formen part del camí 

escolar, espai amic: 
 
 

 Els que realitzen més de 4 activitats que es preguntaven 
4 centres educatius (Escola Pere IV, Escola la Vila Olímpica, Escola l’Arenal de Llevant, Escola Voramar) 

 
 Els que realitzen entre 3 i 4 activitats  que es preguntaven 

3 centres educatius (Escola Les Acàcies, Escola La Mar Bella, Escola La Llacuna) 

 
 Els que realitzen menys de 3 activitats que es preguntaven 

5 Centres educatius es troben en aquesta situació (Escola Bogatell, Escola Antoni Brusi, Escola Grèvol, Escola Fluvià) 
 Els que no han realitzat cap activitat 

Institut Icària 

 
 Centres que realitzen activitats relacionades amb el camí escolar, espai amic8  

Les Escoles Bressol El Xalet de la Paperera i La Mar Xica 
 

 
 
  

                                                           

8
 En el cas de les Escoles bressol, les propostes d’activitats que realitzàvem des de l’estudi no coincidien amb les accions que desenvolupen al centre, per tant, les hem 

classificat per separat. 
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Punts forts i punts febles  
 

Les idees més repetides en relació al programa a cada centre educatiu són:  
 
Punts forts 

 
 L’ús del camí escolar, espai amic és conegut i molt habitual 

 Predisposició a que els nens i nenes vagin sols a l’escola 
 Forta cohesió de la comissió AMPA-Escola 
 Compromís de les mestres i direcció amb el projecte 

 
Punts febles 

 
 No hi ha persones implicades en el projecte, manca continuïtat de les persones implicades 
 Manca donar més informació als infants 

 Manca donar més informació a les famílies 
 Molts infants que venen en cotxe 

 
Necessitats 

 
Les principals propostes pedagògiques i comunitàries són:  

 

 Reforçar la difusió del programa cap a les famílies amb materials (fulletons, vídeo...) o fent xerrades 
 Generar un decàleg amb consells sobre el bon ús del camí escolar 

 Sistematització pedagògica per treballar el camí a l’aula 
 Treballar més la relació amb les botigues amigues 

 

El temes que més es mencionen sobre l’espai urbà són: 
 

 Millora d’alguns aspectes de l’espai públic que envolta als centres educatius 
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 Manteniment de la senyalització de camí escolar 
 

Treball en xarxa 
 
Les idees més repetides sobre el treball en xarxa són les següents:  

 
 Els espais de trobada han de ser  espais per intercanviar experiències i recursos 

 El treball en xarxa i el treball col·laboratiu resulta més eficient 
 Cal tenir un espai on s’intercanviï informació sobre el treball que es fa a l’aula, hi ha opinions que demanen 

que hi hagi un espai específic per als centres educatius 

 Proposta de fer una reunió anual 

 

 
 
 
 
 
 

4. Annexos
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4.1. Qüestionaris de l’estudi d’impacte 
 

Qüestionari famílies 
 
 

 
BARCELONA, 30 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
BENVOLGUDES FAMÍLIES, 

DES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA VOLEM CONÈIXER L’IMPACTE QUE EL 

PROJECTE CAMÍ ESCOLAR ESPAI AMIC HA TINGUT, DES DE LA SEVA IMPLANTACIÓ, 

ALS DIFERENTS DISTRICTES DE LA CIUTAT.  

AMB AQUESTA FINALITAT US DEMANEM QUE, LES FAMÍLIES QUE TENIU INFANTS 

ENTRE TERCER I SISÈ DE PRIMÀRIA, RESPONGUEU EL QÜESTIONARI QUE ADJUNTEM. 

CONSTA DE DUES PARTS: LA PRIMERA PER EMPLENAR PEL PARE/MARE O 

TUTOR LEGAL I LA SEGONA PELS INFANTS.  L’OBJECTIU ÉS CONÈIXER COM 

HAN INFLUÏT ELS CAMINS ESCOLARS DEL POBLENOU EN LA VOSTRA QUOTIDIANITAT I 

AIXÍ SEGUIR TREBALLANT EN LA MILLORA I CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE A LA 

CIUTAT.  

EL TRACTAMENT DE LES DADES SOL·LICITADES TINDRÀ UN CARÀCTER ANÒNIM. LA 

INFORMACIÓ SERÀ TRACTADA EN CONJUNT I ÚNICAMENT ES FARÀ SERVIR PER A 

AQUEST ESTUDI.  

CAL RETORNAR L’ENQUESTA DEGUDAMENT COMPLIMENTADA ABANS EL DIA 13 DE 

DESEMBRE AL TUTOR DEL VOSTRE FILL/A.  

EN EL CAS QUE TINGUEU DIVERSOS FILLS/ES ENTRE TERCER I SISÈ DE PRIMÀRIA HEU 

DE RESPONDRE PRENENT PER REFERÈNCIA EL FILL O FILLA MÉS GRAN D’AQUEST TRAM 

D’EDAT 

 

 

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE PODEU ESCRIURE UN CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA : 

CAMI.ESCOLAR@PROGESS.COM 

mailto: 

 

 
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 

  

mailto:cami.escolar@progess.com
mailto:


 

  53 

 

 
QÜESTIONARI A LES FAMÍLIES 

 
1. CONEIX EL PROJECTE CAMÍ ESCOLAR ESPAI AMIC ?    □SI            □NO 

2. HA OBSERVAT, EN EL DARRER ANY, ALGUN TIPUS DE SENYALITZACIÓ NOVA AL 

VOLTANT DE L’ESCOLA DEL SEU FILL/A?    SI□        NO□ 

QUINA? ......................................................................................
...................................................... 

 
3. PER QUINA VIA HA SENTIT A PARLAR DEL PROJECTE? (ENCERCLEU LA/S 

RESPOSTA/S QUE CORRESPONGUI) 

a. PREMSA 

b. EL MEU FILL/ LA MEVA FILLA M’HA PARLAT 

c. TELEVISIÓ 

d. A L’ESCOLA 

e. FAMÍLIES 

f. ALTRES ....................................................... 

 

4. EN EL DARRER ANY CREU QUE EL NÚMERO D’INFANTS QUE ES DESPLACEN PELS 

CARRERS DEL BARRI DE MANERA AUTÒNOMA HA: (ENCERCLEU LA RESPOSTA QUE 

CORRESPONGUI) 

a. AUGMENTAT 

b. DISMINUÏT 

c. ESTÀ IGUAL 

 

5. COM VA EL SEU FILL/A A L’ESCOLA? 

a. SOL/A 

b. ACOMPANYAT/ADA D’UN ADULT 

c. AMB ELS SEUS GERMANS/ES I/O COMPANYS/ES DE CLASSE 

 

6. CREU QUE EL PROJECTE CAMÍ ESCOLAR HA CONTRIBUÏT A  (POSAR UNA  X ON 

CORRESPONGUI)   

 

 

 

 

MILLOR

AR 

 

HA DEIXAT 

IGUAL 

 

HA 

EMPITJORAT 

LES QÜESTIONS RELACIONADES AMB LA 

CONVIVÈNCIA 
   

LA SEGURETAT     

LA MOBILITAT I ELS DESPLAÇAMENTS    

 
 

7. EDAT DE L’ALUMNE .......................................................... 

8. MARQUI AMB UNA X EL SEXE DEL SEU FILL/A. MASCULÍ □  FEMENÍ  
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9. CURS DE L’ALUMNE.......................................................... 

10.ESCOLA DE L’ALUMNE....................................................... 

11.QUANTS FILLS TÉ ENTRE TERCER I SISÈ DE 

PRIMÀRIA......................................................... 

 
OBSERVACIONS I  COMENTARIS: 
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QÜESTIONARI A L’ALUMNAT 
 

1. COM VENS A L’ESCOLA? (ENCERCLA LA/ RESPOSTA QUE CORRESPONGUI)  

a. A PEU  

b. PATINET 

c. TRANSPORT PÚBLIC 

d. BICICLETA 

e. COTXE 

2. VENS PEL CAMÍ ESCOLAR? 

a. SEMPRE O MOLTES VEGADES 

b. DE VEGADES SI DE VEGADES NO 

c. MAI VINC PEL CAMÍ ESCOLAR 

3. ESCRIU UNA COSA QUE T’AGRADI DEL CAMÍ ESCOLAR 

 
 

 
 

     
4. ESCRIU UNA COSA QUE NO T’AGRADI DEL CAMÍ ESCOLAR 
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Qüestionari centres educatius 

 
BENVOLGUDES ESCOLES, 

DES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA VOLEM CONÈIXER L’IMPACTE QUE EL 

PROJECTE CAMÍ ESCOLAR ESPAI AMIC HA TINGUT, DES DE LA SEVA IMPLANTACIÓ, 

ALS DIFERENTS DISTRICTES DE LA CIUTAT.  

AMB AQUESTA FINALITAT US DEMANEM QUE LES ESCOLES QUE ESTEU COL·LABORANT 

AMB EL PROJECTE RESPONGUEU EL QÜESTIONARI QUE US ADJUNTEM. L’OBJECTIU ÉS 

CONÈIXER COM HAN INFLUÏT ELS CAMINS ESCOLARS DEL POBLENOU EN FACILITAR LA 

MOBILITAT I LA SEGURETAT DELS ESCOLARS I AIXÍ SEGUIR TREBALLANT EN LA 

MILLORA I CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE A LA CIUTAT.  

EL TRACTAMENT DE LES DADES SOL·LICITADES TINDRÀ UN CARÀCTER ANÒNIM. LA 

INFORMACIÓ SERÀ TRACTADA EN CONJUNT I ÚNICAMENT ES FARÀ SERVIR PER A 

AQUEST ESTUDI.  

US DEMANEM QUE DES DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE O DES DEL PROFESSIONAL 

ENCARREGAT O REFERENT DEL PROJECTE COMPLIMENTEU AQUEST QÜESTIONARI I ES 

RECOLLIRÀ EL DIA 13 DE DESEMBRE 

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE PODEU ESCRIURE UN CORREU ELECTRÒNIC A 

CAMI.ESCOLAR@PROGESS.COM 

  

 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 

 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:cami.escolar@progess.com
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1. NOM DE L’ESCOLA : 

 
2. NOMBRE  D’ALUMNES 

 

AL CONJUNT DE L’ESCOLA  

ENTRE 3ER
 I 6 

È
 DE 

PRIMÀRIA 
 

 
 

3. ENTRE ELS ALUMNES DE 3ER
 A 6È

 DE PRIMÀRIA, QUINS SÓN ELS MITJANS DE 

TRANSPORT MÉS HABITUALMENT UTILITZATS? PODEU ASSENYALAR DE MANERA 

APROXIMADA EL % CORRESPONENT 

 
 

SOLS, A PEU  

ACOMPANYATS PER ALGUN 

FAMILIAR, A PEU 

 

EN AUTOCAR CONTRACTAT 

PER L’AMPA 

 

EN TRANSPORT PÚBLIC O 

PRIVAT 

 

 

4. EN EL DARRER ANY CREU QUE EL NÚMERO D’INFANTS QUE ES DESPLACEN PELS 

CARRERS DEL BARRI PER VENIR O TORNAR DE L’ESCOLA DE MANERA AUTÒNOMA: 

 

HA AUGMENTAT  

ÉS SIMILAR  

HA DISMINUÏT  

 
 

5. CREU QUE EL PROJECTE CAMÍ ESCOLAR HA CONTRIBUÏT A  (POSAR UNA  X ON 

CORRESPONGUI)   

 

 
 

 
MILLOR

AR 

 
HA DEIXAT 

IGUAL 

 
HA 

EMPITJORAT 

LES QÜESTIONS RELACIONADES AMB LA 

CONVIVÈNCIA 
   

LA SEGURETAT     

LA MOBILITAT I ELS DESPLAÇAMENTS    

LA PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA AL BARRI    

 
6. ESTÀ INTRODUÏT EL PROJECTE DEL CAMÍ ESCOLAR DINS EL PROJECTE EDUCATIU 

DE CENTRE? 

 

SI  

NO  
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7. DISPOSA L’ESCOLA DE PROTOCOL DE BENVINGUDA? 

 

SÍ, EL CAMÍ ESCOLAR ÉS DINS DEL PROTOCOL DE BENVINGUDA  

HI HA PROTOCOL DE BENVINGUDA, PERÒ EL CAMÍ ESCOLAR NO 

ÉS DINS DEL PROTOCOL 
 

NO HI HA PROTOCOL DE BENVINGUDA  

 
8. EN QUINA MESURA HA PARTICIPAT EL PROFESSORAT EL CENTRE EN ELS 

SEMINARIS QUE S’OFEREIXEN EN RELACIÓ AL CAMÍ ESCOLAR: 

 

NO HI HA PARTICIPAT CAP MESTRE/A  

HI HA PARTICIPAT ALGUNS POCS 

MESTRES 

 

HI HA PARTICIPAT LA MAJORIA DE 

MESTRES 

 

 

 
 

 
OBSERVACIONS I COMENTARIS: 
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Qüestionari botigues amigues 

 

BENVOLGUT COMERCIANT:  

BENVOLGUDA COMERCIANT:  

 

DES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA VOLEM CONÈIXER L’IMPACTE QUE EL PROJECTE 

CAMÍ ESCOLAR ESPAI AMIC HA TINGUT, DES DE LA SEVA IMPLANTACIÓ, ALS 

DIFERENTS DISTRICTES DE LA CIUTAT.  

AMB AQUESTA FINALITAT US DEMANEM QUE ELS COMERÇOS QUE COL·LABOREU AMB 

EL PROJECTE  RESPONGUEU EL QÜESTIONARI QUE ADJUNTEM. L’OBJECTIU ÉS 

CONÈIXER COM HAN INFLUÏT ELS CAMINS ESCOLARS DEL POBLENOU EN LA MILLORA 

DE LA SEGURETAT I DE LA MOBILITAT DELS ESCOLARS DEL BARRI I AIXÍ SEGUIR 

TREBALLANT EN LA MILLORA I CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE A LA CIUTAT.  

EL TRACTAMENT DE LES DADES SOL·LICITADES TINDRÀ UN CARÀCTER ANÒNIM. LA 

INFORMACIÓ SERÀ TRACTADA EN CONJUNT I ÚNICAMENT ES FARÀ SERVIR PER A 

AQUEST ESTUDI.  

A CONTINUACIÓ LI FAREM UNES BREUS PREGUNTES QUE TENEN A VEURE AMB LA SEVA 

EXPERIÈNCIA AMB EL PROJECTE: LI GARANTIM QUE LA DURADA DE L’ENTREVISTA NO 

SUPERARÀ ELS 5 MINUTS.  
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1. CONFIRMAR ADREÇA:  

2. ANOTAR TIPUS DE COMERÇ 

3. AMB QUINA ESCOLA MANTENEN EL CONTACTE? 

4. DISPONIBILITAT MATERIAL 

 SI NO 

DISPOSA DE LA CAIXA 

VERDA? 
  

TÉ VISIBLE L’ENGANXINA?   

TE FULLETONS 

DISPONIBLES? 
  

 

5. APROXIMADAMENT QUANTS ESCOLARS HAN ENTRAT AL SEU COMERÇ PER ALGUNA 

INCIDÈNCIA? . PODRÍEU INDICAR EL NOMBRE? 

TIPUS D’INCIDÈNCIA Nº 

PÈRDUA O DESORIENTACIÓ  

ACCIDENT  

AGRESSIÓ  

ALTRES  

 

 
6. DISPOSA D’INFORMACIÓ SUFICIENT PER DONAR RESPOSTA A LES POSSIBLES 

INCIDÈNCIES QUE PLANTEGIN ELS INFANTS EN EL CAMÍ A L’ESCOLA ? 

SI, TOTALMENT  

NOMÉS PARCIALMENT  

NO DISPOSO D’INFORMACIÓ SUFICIENT  
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7. A BANDA D’ENDUR-SE EL FULLETÓ INFORMATIU SOBRE EL CAMÍ ESCOLAR, AMB 

QUINA FREQÜÈNCIA HAN DEMANAT INFORMACIÓ LES FAMÍLIES? 

MAI  

ENTRE 1 O 5 VEGADES  

ENTRE 5 I 10 VEGADES  

MÉS DE 10 VEGADES  

 

8. SAP VOSTÈ A QUI HA D’AVISAR EN CAS DE DUBTE?  

9. DISPOSA D’INFORMACIÓ SUFICIENT PER ORIENTAR A LES FAMÍLIES QUE HO 

SOL·LICITIN SOBRE EL CAMÍ ESCOLAR? 

SI, TOTALMENT  

NOMÉS PARCIALMENT  

NO DISPOSO D’INFORMACIÓ SUFICIENT  

 
10.EN QUINA MESURA LI HA COSTAT MANTENIR LA COL·LABORACIÓ AMB EL 

PROJECTE? 

MOLTA DIFICULTAT   

PROU DIFICULTAT  

POCA DIFICULTAT  

CAP DIFICULTAT  

 

11.EN EL DARRER ANY CREU QUE EL NÚMERO D’INFANTS QUE ES DESPLACEN PELS 

CARRERS DEL BARRI DE MANERA AUTÒNOMA HA: 

HA AUGMENTAT  

ESTÀ IGUAL  

HA DISMINUÏT  

 
 

12.CREU QUE EL PROJECTE CAMÍ ESCOLAR HA CONTRIBUÏT A  (POSAR UNA  X ON 

CORRESPONGUI)   

 
 

MILLORAR HA DEIXAT 

IGUAL 
HA 

EMPITJORAT 

LES QÜESTIONS RELACIONADES AMB 

LA CONVIVÈNCIA 
   

LA SEGURETAT     

LA MOBILITAT I ELS DESPLAÇAMENTS    

 
13.DE CARA AL PROPER CURS ESCOLAR, VOLDRIA CONTINUAR FORMANT PART DEL 

PROJECTE? 

 

SI  

NO   

 

 
OBSERVACIONS I COMENTARIS: 
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6.2. Qüestionari estudi sobre el treball als centres 
educatius i el treball en xarxa 

 

Nom del  centre educatiu:_______________________ 

1. Des que es va inaugurar el camí escolar, espai amic quines 

d’aquestes accions i amb quina freqüència (si s’escau) recordeu que heu fet 

al vostre centre educatiu: 

 
Altres acciones sobre el camí escolar, espai amic que heu treballat al 

vostre centre:       

7  

 
2.  A continuació, reflexioneu i anoteu els punts forts I febles del vostre 

centre a dia d’avui en relació al camí escolar i, a partir d’aquí, penseu  

quines són les vostres necessitats: 

 

Punts forts Punts febles Necessitats 

   

 

3. I per acabar, anoteu les potencialitats que té per vosaltres treballar 

en xarxa amb altres AMPAs i escoles i especifiqueu que us agradaria tractar 

a les trobades: 

 

 

Aquest qüestionari ha estat respost per :  l’AMPA  □  L’ESCOLA   □ 

  SI

/N
O 

Anualme

nt 

Puntualm

ent 
(Anotar 
quantes 

vegades) 

1 Activitats amb la Guàrdia Urbana    

2 Realitzar activitats/iniciatives del camí 
escolar a l’aula 

   

3 Realitzar activitats/iniciatives  sobre el 
camí escolar fora de l’aula 

   

4 Protocol per informar a les noves 
famílies 

   

5 Xerrada informativa a l’alumnat de 3r 
i/o les seves famílies 

   

6 Donar informació als comerciants i les 
entitats del barri 

   


