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RESUM PARTICIPACIÓ 
24 participants 

● Professorat i equips directius: 9 participants 
● AMPAs, AFAs i famílies: 9 participants 
● Administració: 6 participants 
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BENVINGUDA  
Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec del Joan Coma, Director de Promoció Educativa de 
l’IMEB, i Maíta Fernández, de l’Àrea de Mobilitat i Infraestructures, els quals introdueixen la reflexió 
realitzada pels tècnics de l’Administració sobre un nou model de Camí Escolar, el qual té semblances 
amb la metodologia del Camí9. 
 
 
EL CAMÍ9 
Les escoles que van estar implicades a l’activitat i el seu procés durant el curs passat, expliquen què 
és i quina va ser la seva experiència. També es presenten alguns materials que han resultat del 
procés del Camí9 (mapa i fitxes de recerca dels punts). 
 

● Escola Les Acàcies: 
Amb el Cami9, les i els alumnes de 4t van explorar aquells espais que trobaven interessants 
del seu espai públic més proper. 

○ Punts del carrer que més utilitzen 
○ Investigació sobre els espais identificats (la seva història) 
○ Ubicació d’aquests espais al mapa i definició dels recorreguts que els enllacen 
○ Mesura de les distàncies a peu 
○ Realització dels recorreguts. Aquest aspecte anava vinculat a altres aspectes treballats 

a l’escola: seguretat vial, lectura de mapes… 
○ Muntatge de la festa a càrrec de l’AMPA i celebració 

 
● Escola Vila Olímpica: 

El Cami9 es va treballar amb l’alumnat de 3er. 
Van vincular l’activitat a aprenentatges curriculars com la suma, les mesures, etc. 
Consideren que és una motivació perquè l’alumnat pugui anar sol a l’escola i moure’s pel barri 
amb autonomia. 
Volen tornar a fer l’activitat aquest curs. 

 
● Escola L’Arenal de Llevant: 

L’experiència del Cami9 troben que té pros i contres: 
○ Es tracta d’una idea molt bona ja que fomenta el treball en xarxa, motiva als infants, 

aquests amplien el seu coneixement de l’entorn, etc. 
○ En canvi, assenyalen que va ser un projecte impulsat des de l’espai famílies, on es 

trobaven diferents nivells d’implicació, per la qual cosa, en alguns casos costava més 
avançar. A més, tenen la sensació de que l’activitat va ser un bolet, ja que com aquest 
any les famílies no lideren, ha quedat oblidat per l’escola. Creuen que caldria una 
major coordinació entre els diferents agents implicats. 
 

● Escola Pere IV: 
○ Amb el Cami9 van buscar punts/espais que es relacionen amb edificis o fàbriques del 

barri que l’alumnat ja coneix a través d’altres projectes de l’escola, i també altres de 
nous. 
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○ El treball ho van realitzar a través del Google Maps, sense sortir de l’aula ja que 

logísticament trobaven algunes dificultats. 
○ Els nous espais d'interès identificats els van introduir al contingut de Medi. 
○ Aquest curs no entenen com ampliar els continguts del Cami9, ja que els punts 

d’interès ja estan identificats. 
 
A partir de les experiències presentades, sorgeixen ja alguns temes i comentaris per part dels 
assistents a la sessió: 
 
Maíta Fernández, de l’Àrea de Mobilitat i Infraestructures, assenyala que IMEB i Mobilitat 
comparteixen la preocupació amb escoles i AMPAs que el projecte es consideri un bolet o no se 
sapigui com ampliar els continguts un cop feta l’activitat. Però considera positiu que sigui una 
preocupació compartida per poder pensar com resoldre-la i avançar conjuntament. 
 
Genís Barrera, pare de l’Escola Bogatell, comenta el següent: 

● A l’escola no existeixen representants del projecte Camí Escolar, i tampoc a l’AMPA 
● Es va implicar en temes de mobilitat a partir d’un accident a l’entorn escolar entre una moto i 

un infant que anava en bici. Ara és vocal de mobilitat de l’escola. 
● Va traspassar aquest incident a districte fa 3 mesos i encara no tenen resposta 
● Destaca que el projecte és una oportunitat educativa, però que no es defineix per la creació 

de camins més segurs. Considera que es fan petites actuacions però sense molestar als 
cotxes. Creu que la prioritat als entorns escolars hauria de ser dels vianants sempre. 

● A l’escola van treballar les conseqüències de la contaminació. 
● Demanen a l’Ajuntament eixos segurs a les escoles. 

 
Julian García, de la comissió Fem Barri de l’AFA de Les Acàcies, comenta que si no es donen 
respostes des de l’Ajuntament als petits reptes que es troben els infants, és molt difícil motivar a 
infants i famílies. 
 
Per a construir de forma global i conjunta noves propostes a partir d’aquests reptes que es 
presenten, des de l’equip dinamitzador es demana no pensar en situacions específiques de cada 
escola si no ampliar la mirada més enllà de l’entorn de cada centre.  
 
 
RONDA DE PRESENTACIONS  
Els participants de la sessió es presenten i expliquen en quin punt del procés de Camí escolar es 
troben en el seu centre educatiu.  
 
 
TREBALL PER TAULES I GRUPS PETITS 
A continuació es treballa en petits grups, els quals han de respondre a dues preguntes en cadascun 
dels temes que es proposen. L’objectiu és recollir aquells aspectes del Camí9 valorats en positiu i 
aquells on es considera que hi ha coses a millorar.  
En les següents taules es recullen els resultats de cada grup. 
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TAULA Nº1 

TASQUES I ROLS DELS AGENTS IMPLICATS 

Amb què ens quedaríem?   - Implicació dels alumnes, mestres i famílies 

Què faríem diferent?  - Més implicació de l’Administració en millores efectives dels punts conflictius 
del Camí Escolar 
- No cal fer la festa del Camí9  

ESPAIS DE TREBALL NECESSARIS 

Amb què ens quedaríem? 
 

- Manteniment de la Macrocomissió 
- Reunions Camí Escolar (mini formació a escoles) 
- Reunions Camí Escolar (AFA) 

Què faríem diferent?  - Crear canals de comunicació 

CONTINUÏTAT I SOSTENIBILITAT 

Amb què ens quedaríem?  - Incloure-ho dins el projecte de l’escola 
- Amb la part educativa del projecte 

Què faríem diferent?  - Incloure-ho dins el projecte de l’escola 
- Millores viàries als camins escolars per implicar als diferents agents del 
projecte, sobre tot famílies 

ALTRES TEMES I PROPOSTES DE MILLORA 

  - Incorporació de la bicicleta al Camí Escolar 
- Canviar el format de la festa final: trobades entre escoles, exposicions de la 
feina feta a l’aula, trobada a un parc…(durant l’horari escolar) 
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TAULA Nº2 

TASQUES I ROLS DELS AGENTS IMPLICATS 

Amb què ens quedaríem?   - Com les escoles incorporen l’activitat al currículum el projecte > Continuïtat 
- Rols: Administració = dinamització, Escoles = incorporar-ho al currículum, 
Famílies 

Què faríem diferent?  - Festa final del projecte? 
- Activitats compartides entre centres 
- Comissió mixta centres/famílies almenys un cop a l’any 

ESPAIS DE TREBALL NECESSARIS 

Amb què ens quedaríem? 
 

- L’espai AFA’s ha de continuar i s’ha de replantejar 
- Macrocomissió 

Què faríem diferent?  - Fer la Macro més sovint (cada 6 mesos?) 
- Que el Camí Escolar no depengui només d’ensenyament sinó també de 
mobilitat/urbanisme 
- Espai d’interlocució amb l’Administració 
- Falta la comissió Camí Escolar de Centre: buscar alguna manera per tal que 
aquesta comissió fos en certa mesura “obligatòria” (exemple: menjadors 
escolars). 
- Buscar espais de diàleg existents: Consell escolar? de districte? 

CONTINUÏTAT I SOSTENIBILITAT 

Amb què ens quedaríem?   

Què faríem diferent?   

ALTRES TEMES I PROPOSTES DE MILLORA 

  - Educació viària NO enfocada al cotxe. 
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TAULA Nº3 

TASQUES I ROLS DELS AGENTS IMPLICATS 

Amb què ens quedaríem?   - Mantenir el rol dels espais amics. Cal continuar treballant amb ells i el vincle 
escoles-alumnes-botigues. 
- L’escola i l’AMPA han d’anar de la mà amb l’aposta. 
- Els infants han assumit un rol com a ciutadans de ple dret, prenent 
decisions 
- L’acompanyament d’una persona experta a nivell pedagògic (Neus) 

Què faríem diferent?  - Aposta real des de l’escola per portar a terme activitats a les aules 
- Implicació real del districte sobre les actuacions d’entorn 
- Que des de l’administració es traslladi als espais amics la importància del 
seu rol al territori 

ESPAIS DE TREBALL NECESSARIS 

Amb què ens quedaríem?   

Què faríem diferent?  - Espai d’intercanvi directe entre escoles per compartir metodologies, 
seguiment del procés… 
- Que en els espais que ja existeixen hi participin de manera equilibrada 
famílies i representants de les escoles 
- Afavorir espais entre comissions específiques de les diferents escoles (per 
exemple, comissió de mobilitat) 
- Tenir espais compartits entre escoles, famílies i l’administració (districte, 
mobilitat) 

CONTINUÏTAT I SOSTENIBILITAT 

Amb què ens quedaríem?  - Que el lideratge de cada centre s’assumeixi des de les escoles, que 
aquestes estiguin implicades i apostin pel projecte 
- Vincular el projecte al currículum escolar. Ha de ser part curricular i que es 
treballi cada curs. Idees:  

- El projecte pot ser explicat a les famílies cada inici de curs/portes 
obertes. 

- Fixar-ho a un curs, així cada any arribaran alumnes diferents 
- Que el projecte integri diferents temàtiques o capes (seguretat, 
coneixement del barri, coneixement vial, etc. 

Què faríem diferent?  - Cal el compromís del districte per fer canvis a l’entorn i així no arribar a 
frustracions ni desmotivacions 
- S’ha d’anar més enllà d’activitats puntuals que es repeteixin cada any 
- Cal aprofitar aquesta experiència per despertar l’esperit crític dels infants 
- Els canvis no són d’un dia per l’altre. Per tant, caldria desplegar eines 
d’organització entre famílies-escoles com: grups de whatsapp, punts de 
trobada entre famílies a l’entorn escolar, activar el protocol del Camí Escolar 
(qui va sol a l’escola? que sigui consensuat entre escola i famílies cada any 
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RESUM DE LES APORTACIONS 
En aquest apartat es recullen les diferents aportacions realitzades pels diferents agents, les quals 
s’han agrupat segons els diferents temes tractats. L’objectiu d’aquest recull és marcar unes línies 
directrius a partir de les quals treballar les accions a implementar amb els diferents agents implicats.  
 
Sobre les tasques i rols dels agents implicats: 
 

● S’ha de continuar considerant els infants com a protagonistes a l’hora de prendre decisions, 
però encara es poden pensar més maneres d’implicar-los de manera real (disseny de 
l’activitat,etc). Cal aprofitar experiències com el Camí9 per despertar el seu esperit crític.  

 
● S’ha de millorar la implicació de les famílies en les activitats del camí escolar i que aquestes hi 

vagin de la mà amb el centre educatiu, el qual ha de fer una aposta real per dur el programa a 
les aules.  

 
● És necessària una major presència i implicació de l’administració en la millora efectiva dels 

punts conflictius dels entorns escolars. Obtenir resposta de l’administració ajuda a la 
continuïtat del projecte perquè redueix la desmotivació de les famílies i millora la seva 
implicació. 
 

● Es valora positivament el fet que s’hagi comptat amb una persona experta, tècnica de l’IMEB, 
que acompanyi el procés.  
 

● S’ha de tenir present el rol dels espais amics en el projecte, i donar-li valor valor des de 
l’Administració. S’ha de continuar treballant amb ells el vincle escoles-alumnes-botigues.  

 
 
Sobre els espais de treball necessaris: 
 

● En general, es valoren positivament els espais de treball existents, Espai famílies i 
Macrocomissió, però amb alguns matisos: 

○ L’espai Famílies del Poblenou hauria de repensar-se per augmentar la participació de 
les famílies 

○ La Macrocomissió hauria de convocar-se més sovint, i s’hauria de garantir la 
presència equilibrada de representants d’escoles i famílies. Es considera que és un 
espai d’interlocució directa entre famílies, escola i administració. Aquestes trobades es 
poden aprofitar per revisar allò que s’ha resolt i avaluar així l’impacte del programa. 
També s’haurien d’aprofitar els espais de diàleg ja existents entre els agents, com és 
el cas del Consell escolar.   

 
● Es considera important seguir treballant per a aconseguir que hi hagi comissions mixtes 

AMPA-Escola en els centres i que es reuneixin de forma periòdica. També s’haurien de 
buscar mecanismes de comunicació entre escoles i famílies i desplegar eines d’organització 
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(protocol de camí escolar, etc.). També es poden generar espais de trobada entre les 
comissions específiques de camí escolar/mobilitat/fem barri dels centres i les afa.  
 

● Es valora positivament el treball en xarxa entre les diferents escoles però s’aposta per treballar 
de forma més coordinada, compartint metodologies i fent seguiment compartit del procés.  
Es proposa promoure espais d’intercanvi entre els centres en horari escolar per intercanviar 
les experiències que es vagin realitzant.  
NOTA: En aquest cas, es tractaria de recuperar l’Espai de Centres que va funcionar durant un 
temps en el camí escolar del Poblenou.   

 
 
Sobre la continuïtat i sostenibilitat del projecte: 
 

● Es valora positivament la part pedagògica del Camí9, però s’hauria d’evitar fer activitats de 
camí escolar aïllades o que es repeteixin cada any. Per a garantir la seva continuïtat cal 
vincular el camí escolar al projecte pedagògic del centre i treballar-ho cada curs. El projecte 
hauria de contemplar diverses capes temàtiques: seguretat viària, coneixement del barri, etc. 
Algunes idees aportades sobre aquest aspecte: 

- Es pot explicar el projecte de camí escolar cada inici de curs o durant les portes 
obertes. 

- Fixar activitats de camí escolar en un curs específic per a que tot l’alumnat ho treballi 
quan hi passi.  

 
● El format de la festa del Camí9 es podria modificar i convertir-se en un espai de trobada entre 

escoles, amb exposicions a l’espai públic de la feina feta a l’aula, etc. Es podria realitzar en un 
lloc públic del barri i en horari escolar.  

 
 
Altres aportacions: 
 

● Cal que el Camí Escolar estigui vinculat a la mobilitat en bici, patinet...i no només a la mobilitat 
a peu.  
 

● La seguretat viària actual s’enfoca cap al cotxe i des del perill que suposa moure’s per la 
ciutat. Caldria canviar-la vers una perspectiva positiva.  
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 19  de febrer 2019 
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