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Com a Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona tinc el plaer de presentar-vos aquesta publicació que té
com a objectiu principal fer-vos partícips de l’evolució que estan fent els projectes de camí escolar, espai amic
a la nostra ciutat.

En primer lloc trobareu l’opinió d’alguns protagonistes que amb la seva veu ens apropen a una de les dimensions
principals d’aquesta experiència: la participació de tota la ciutadania i el lloc que cadascú ocupa en el desenvolupament
de cada projecte.

Als apartats següents es recull una breu exposició del recorregut històric, conceptual i metodològic del projecte,
i de com s’ha anat construint i consolidant, des del consens, aquesta nova manera de fer.
El fil conductor en tot el procés és la participació de totes les instàncies que en formen part i la coordinació entre
els adults referents per tal de generar contextos on la participació dels infants sigui cada cop més real i efectiva.

Un apartat particularment significatiu, i que dóna nom a la publicació, és el que fa referència al camí escolar com
a projecte educatiu, transversal i participatiu, que s’il·lustra amb experiències consolidades i desenvolupades als
barris de l’Esquerra de l’Eixample, Prosperitat i als barris del Poblenou.

Cal esperar que l’aportació d’aquestes experiències esdevingui un estímul per generar nous projectes i per optimitzar
d’altres iniciatives que tot just ara comencen.

Al llarg d’aquestes pàgines es pot també constatar com el camí escolar esdevé una magnífica oportunitat per educar
en valors tota la ciutadania, i una estratègia de millora i transformació de la ciutat en la mesura que contribueix
a generar nous escenaris de relació i de cohesió social al voltant de cada entorn escolar.

Vull agrair la col·laboració dels docents que ens aporten la seva visió del projecte des d’una perspectiva
de coparticipació amb les famílies, el treball col·laboratiu de les mares i els pares que s’hi dediquen posant en valor
allò col·lectiu, l’interès i ajut dels comerciants adherits al projecte com a “botiga amiga”, i la contribució de tots ells
en la divulgació i desenvolupament dels projectes a cada entorn escolar i a cada barri.

Gràcies a tots ells el camí escolar és avui una realitat i una experiència particularment significativa per als infants
de la nostra ciutat. I en això tots estem compromesos.
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Els camins escolars ja són força visibles a Barcelona, tot i que encara han de créixer 
més, estenent-se per tota la ciutat i desenvolupant al màxim el seu potencial 
educatiu i comunitari. Per acostar-nos al coneixement d’aquest projecte de ciutat, 
en la seva concreció real, hem recollit la visió d’alguns dels seus protagonistes.

Els de les botigues coneixen aquest camí escolar i et poden ajudar si tens problemes.
Cèlia Flos Villagrasa, alumna de 6è. CEIP Antoni Brusi

A vegades faig un tros de camí escolar i em sento segura, perquè reconec les marques 
que hi ha a terra i veig que puc passar segura, i de vegades també veig que els de les 
botigues coneixen aquest camí i et poden ajudar si tens cap problema. Jo crec que és 
necessari que les altres persones ho sàpiguen perquè puguin ajudar-te si ho necessites.
Ens van donar unes polseres del mateix color que els distintius que hi ha als carrers i a 
les botigues. Jo no tinc germans, però en vaig donar una a la germana petita d’un amic 
i així els pares se senten més tranquils perquè la nena pot anar sola, amb la polsera 
que l’ajuda a distingir-se.
Ara surto més; normalment vaig amb la meva mare, però quan surto sola estic més 
pendent des que es va fer això del camí escolar. I també podem caminar més sols i 
gaudir de l’ambient; hi ha més arbres en aquest barri.

Faig el camí escolar per anar i tornar del col·legi a casa i penso que ara és més segur.
Roger Porta Capdevila, alumne de 6è. CEIP Vila Olímpica

Sense el camí escolar, els pares no deixarien anar sols als seus fills a l’escola; així, els 
pares confien més i deixen que vagin sols o amb els seus amics.
Ara és més segur, perquè abans els semàfors no estaven ben sincronitzats o s’espatllaven 
molt; ara són millors, hi ha més vigilància i és més segur per a tots els nens. Per creuar un 
carrer, ja no he de mirar tant com abans: hi ha molts senyals per als conductors i això ens 
ajuda molt.
Per anar de casa a l’escola, com que s’ha d’anar ràpid, anem pel camí més ràpid, però 
ara trio el camí que tingui un pas zebra o un semàfor, m’ho estimo més.
Voldria dir als nois d’altres escoles que parlin amb la directora de la seva escola perquè 
hi hagi un camí escolar al seu barri, perquè és millor, més segur.

En cada curs s’han triat uns continguts matemàtics que es relacionen amb el barri
i la circulació segura: l’objectiu és conèixer el barri i circular de manera segura.
Natàlia Fuster Caimani, professora i tutora de 6è. CEIP Prosperitat

En tots els cursos treballem l’educació vial, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana. 
Tenim activitats dins el currículum que són plantejades perquè els nens i nenes 
sàpiguen circular amb seguretat. A més, amb la Guàrdia Urbana, anem al parc de 
Ciutat Vella per practicar els senyals viaris amb bicicleta i tot el que està relacionat amb 
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les mesures de seguretat: senyals de trànsit, conductes viàries...
A més a més, des del darrer any, intentem combinar les matemàtiques amb el camí 
escolar, és a dir: conèixer el barri des de les matemàtiques. En cada curs, segons 
el nivell, s’han triat uns continguts matemàtics que es relacionen amb el barri i la 
circulació segura: l’objectiu és conèixer el barri i circular de manera segura.
S’han fet coses diferents. El darrer any es va fer una setmana cultural, i es va dedicar al 
camí escolar; ara, un cop fetes aquestes activitats, s’han inclòs dins el currículum. La 
veritat és que ha estat molt interessant veure i descobrir la ciutat i el lloc on es viu amb 
uns altres ulls.
Hem fet la part pedagògica, però ara manca l’aplicació, la part pràctica. Un cop 
tinguem les voreres netes, més grans, l’entorn del nostre paisatge més bonic, realment 
els nens i nenes podran venir sols. Encara som enmig del procés.
Si com a mare ho vull per a la meva filla, com a professora també ho vull per als meus 
alumnes. Arriba un moment que necessiten anar sols pel món i que aquests trajectes 
tan coneguts puguin ser accessibles per aconseguir aquesta autonomia.

Recuperar el barri i el carrer com un espai de convivència i poder educar
els nens i nenes en uns valors perquè puguin circular pel carrer d’una manera més
autònoma i segura.
Itziar Gras Basañez, mare participant en el projecte Camí escolar. CEIP Vila Olímpica

Per a mi, és molt important que els nens i nenes adquireixin autonomia i responsabilitat 
en el moment d’anar pel carrer. Vivim en una societat en què volem que es facin grans 
molt ràpid, els exigim molt; però si no els donem aquesta autonomia que necessiten 
per continuar creixent, no podran créixer.
Anar sols pel carrer utilitzant l’espai públic, ser conscients que hi ha més persones que 
circulen pel carrer, que hi ha cotxes que els poden atropellar o que ells mateixos poden 
fer mal a una altra persona, els fa créixer i madurar. Això, per a mi, és molt important; 
però també ho és tot el que fa referència al projecte camí escolar de recuperar i viure 
el carrer com un espai per a tothom, d’educar-los en valors i en la importància del 
respecte als altres.
És important que els infants coneguin el seu barri i, un cop conegut, que coneguin la 
seva ciutat, que aprenguin a moure’s sols pel món i a viure de manera independent i 
autònoma, que coneguin els comerços, la vida del col·legi, la vida de les altres famílies 
que vivim al barri; així, la relació s’apropa. Aquest és un barri en què, per les seves 
característiques físiques, es presta a estar molt al carrer, als parcs, a viure molt el 
carrer; per tant, és molt bo que aquesta relació dels comerciants, les famílies i el col·legi 
es vagi fent més estreta.
Els nens i nenes fan el camí en grup perquè es fan companyia i se senten més segurs. 
A més, es fan molt responsables: no veuràs mai que vagin pel carrer passant-se un 
semàfor en vermell, jugant en zones que poden ser de risc, etc. Saben molt bé les 
normes que han de respectar i que prèviament els pares hem parlat i comentat amb ells.

Realment, m’agradaria que el camí escolar tiri endavant, que vagi evolucionant al ritme 
que anem tots evolucionant en el barri i que s’estengui a tot Barcelona. Un projecte de 
ciutat per sobre de tot.

Me invitaron a participar como “tienda amiga” y me pareció muy buena iniciativa.
Por aquí pasan muchos niños y hay problemas de seguridad.
Xiomara de Jesús Manzanillo, responsable del restaurant Buty-Klan, “botiga amiga”
del Camí escolar. Vila Olímpica

Me invitaron a participar en el camino escolar y me pareció muy buena idea, una 
buena iniciativa, sobre todo porque soy madre y veo que por aquí pasan muchos niños 
y hay muchas cosas que no van muy bien.
Considero muy positivo que el camino escolar incluya a las tiendas y restaurantes 
como éste. Podemos ayudar a los niños, sabemos que a veces están solos en la calle 
y necesitan de nuestra ayuda, y, a la vez, los niños saben que nosotros los podemos 
ayudar; tenemos una pegatina en la puerta que identifica que somos una “tienda 
amiga”, que formamos parte del camino escolar. Así van por la calle más seguros y 
tranquilos, y de la misma manera las madres y los padres.
El otro día pude ver como querían robarle la mochila a un niño que pasaba enfrente del 
restaurante; afortunadamente, me di cuenta y salí a ayudarlo y pude evitarlo.
Me parece muy importante la colaboración de los comerciantes para la recuperación 
del espacio y del barrio; así, las familias pueden sentirse más tranquilas al ver que 
los comercios participan en estas iniciativas y que podemos cuidar de los niños y que 
éstos, a su vez, pueden circular de manera más libre.
Hay muchas personas de otros comercios que están interesadas y sería bueno 
invitarlas a participar en esta iniciativa, porque, como he dicho, es muy importante la 
autonomía de los niños y su seguridad.
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Una experiència que es duu a terme en diversos indrets

Les primeres iniciatives de camí escolar daten de l’últim decenni del segle XX. Al Canadà, 
Dinamarca, Itàlia, Austràlia, el Regne Unit, França i altres indrets han iniciat projectes de camí
escolar que, amb denominacions diverses, a grans trets tenen en comú el desig de recuperar
les ciutats i pal·liar els efectes nocius derivats de l’ús excessiu −i a vegades irracional− del 
cotxe. Les repercussions indesitjables en les persones i en l’entorn ambiental prenen una 
importància especial en el cas dels nens i nenes ja que, a més de posar en perill la seva 
seguretat, posen en risc la seva socialització i el seu creixement harmònic i saludable. Per
abordar aquest problema, s’han desplegat molts projectes amb enfocaments diversos,
depenent de si es posa l’èmfasi en les qüestions de seguretat, de salut o en les mediambientals.
En tot cas, allò que en determina la singularitat és, d’una banda, la realitat social en la qual 
neixen i, de l’altra, la manera més o menys globalitzadora amb què es duen a terme.

A l’Estat espanyol, les primeres experiències són del voltant de l’any 2000. A Catalunya, 
concretament a Barcelona, el primer projecte de camí escolar es va iniciar el curs 1999-
2000. Un dels referents més significatius d’aquest projecte va ser Francesco Tonucci, el 
qual, amb publicacions com La ciutat dels infants, va tenir una gran influència en el 
món dels docents. D’altra banda, i de manera gairebé simultània, es va establir una 
relació amb les experiències promogudes per La Ciutat Possible, a Torí i en altres 
ciutats del Piemont. Dario Manuetti, president d’aquesta associació, ha participat en 
diverses trobades i jornades amb docents i tècnics de mobilitat i d’educació de la nostra 
ciutat. Fruit d’aquest intercanvi, encara avui continuem important i adaptant alguns dels 
seus materials, com ara el Pedibus de Fossano.

Passats deu anys de les primeres iniciatives a Barcelona, en fem un balanç positiu, 
havent après tant d’aquelles que no han superat el període d’experiència pilot com de 
les que han perdurat. A partir d’aquestes iniciatives i també del contrast amb altres 
experiències de fora, hem reorientat el programa al llarg d’aquests tres darrers anys 
cap a un model més integrat.

L’aposta de la ciutat de Barcelona

Des de l’Ajuntament de Barcelona, la responsabilitat de dur a terme un projecte de
camí escolar recau en els districtes de la ciutat; l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat,
el Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana, i, finalment, l’Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona (IMEB). La coordinació de l’acció municipal és un dels aspectes
més importants. Cada entitat té la seva funció específica, però totes elles
han d’acompanyar el procés de posada en marxa i de manteniment de cada projecte
de la manera més harmonitzada possible. Alhora que es garanteix aquest nivell de
coordinació, cal establir les condicions per fer viable una corresponsabilització per part
de la ciutadania, efectiva i coherent amb la definició i la finalitat proposades.

A Barcelona, el primer
projecte de camí escolar
es va iniciar el curs
1999-2000.
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Els projectes de camí escolar els definim com una estratègia educativa, de participació i 
de barri que compta amb un gran potencial transformador i de millora de l’entorn físic i 
relacional, si es desenvolupa en determinades condicions. L’aspecte més fàcilment visible 
i, d’altra banda, prioritari per començar a treballar té a veure amb les millores físiques 
que es fan al voltant de l’escola i amb la senyalització de l’itinerari de camí escolar.

Aquesta millora de l’espai físic en l’entorn escolar té valor en ella mateixa per a tota 
la ciutadania, tant si es tracta d’infants com d’adults; ara bé, el projecte camí escolar, 
espai amic vol anar més enllà: possibilitar una reflexió compartida i un canvi en les 
actituds per tal de promoure una nova cultura de la mobilitat que prioritzi la qualitat 
de vida de les persones i el respecte a l’entorn ambiental. I, òbviament, per treballar 
en aquesta direcció, a més de les millores tècniques i de reurbanització de l’entorn, cal 
posar en marxa una sèrie d’estratègies educatives i participatives de llarg recorregut i 
des de diverses perspectives.

Anar sols a l’escola, més ben dit, anar a l’escola amb amics i amigues i sense la 
companyia d’un adult, és positiu per als infants −a partir d’una certa edat, és clar− des 
de molts punts de vista: responsabilitat, autonomia, coneixement del barri, solidaritat, 
identificació del risc, sentiment de pertinença, de participació i de gaudi, sempre i 
quan es donin certes condicions. I, entre d’altres, cal que les persones adultes que els 
envolten, tant si són familiars com veïns, conductors o vianants, participin de la finalitat 
del projecte i es comprometin a respectar els drets dels ciutadans i les ciutadanes més 
petits. En aquest sentit, la implicació de les famílies en tota l’evolució del projecte és 
fonamental. La capacitat de generar complicitats amb les famílies, entre elles i amb els 
comerciants i altres equipaments del barri, és un factor clau.

El potencial educatiu del projecte, dins i fora de l’escola, tant pel que fa a l’educació en 
valors com respecte a altres aprenentatges o competències que esdevenen significatius 
en la vida real i en l’entorn més proper, és molt alt. Per aquest motiu, es considera 
imprescindible que el projecte de camí escolar arreli també dins l’àmbit escolar i que es 
pugui incloure transversalment en el projecte educatiu de centre. El paper dels docents, 
en aquest sentit, és del tot fonamental i és el que dóna perspectives de continuïtat.

Els camins escolars a Barcelona, avui

Actualment hi ha 49 escoles que duen a terme projectes de camí escolar als districtes 
de l’Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Nou Barris i Sant Martí. Es 
preveu arribar a 60 escoles abans d’acabar el mandat de l’actual equip de l’Ajuntament.

Val a dir que en aquests camins escolars conviuen diferents enfocaments i trajectòries 
diverses, però, progressivament, la majoria dels que es van iniciar abans de l’any 2007 
s’han anat incorporant al programa marc de ciutat camí escolar, espai amic.

Cal la implicació
de les famílies al llarg de
l’evolució del projecte.

Els camins escolars són
una estratègia educativa,
de participació i de barri
que compta amb un gran
potencial transformador
i de millora de l’entorn
físic i relacional.
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Els camins escolars es desenvolupen en l’entorn de les escoles, un escenari educatiu 
on conflueixen l’escola i la comunitat.

La institució escolar actual forma part d’una societat on el coneixement canvia i es 
diversifica a gran velocitat, on les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
han suposat una revolució que alguns comparen amb l’aparició de la impremta, on la 
mundialització ens està portant a una cultura universal predominant enfront de la qual es 
reivindica la cultura local..., i encara hi podríem afegir altres fets com la deshumanització 
de les ciutats, per exemple. La nova realitat social qüestiona moltes coses, entre elles el 
model d’escola, que es troba amb dificultats per adaptar-se als canvis socials.

Les reformes i contrareformes continuades no sembla que siguin cap solució real a 
aquestes dificultats. Com es pot fer un salt endavant?

Potser ens pot ajudar assumir que l’escola continua essent una institució clau per on ha de 
passar tota la població, i, com que és tan important, cal fer una reflexió col·lectiva sobre la 
seva funció avui. Aquesta reflexió ens menarà necessàriament a constatar que la institució 
escolar és una comunitat educativa en la qual interactuen infants, mestres i mares i pares; 
que la complexitat del fet educatiu requereix un treball col·laboratiu, i que l’escola ha de 
superar l’abisme existent entre ella i l’entorn que tradicionalment l’havia caracteritzada.

L’escola forma part d’un medi cultural (no és el medi, en forma part), i difícilment 
podrà reeixir en la tasca de formar persones capaces de valer-se per elles mateixes i 
disposades a contribuir a millorar la societat si no assumeix que l’educació en valors 
és primordial i si no ho fa conscient que aquesta educació no la pot entomar sola. 
Els valors són transversals, no es poden treballar contextualitzats en un sol espai. Els 
camins escolars són una magnífica oportunitat per a aquest lligam entre l’escola i 
la comunitat per ensenyar valors. Són un projecte transversal, educatiu i comunitari 
que aspira a la transformació de situacions col·lectives mitjançant l’organització i 
l’acció associativa. Són una oportunitat per al desenvolupament de la xarxa social, 
la corresponsabilitat ciutadana, la recuperació de l’espai per conviure i també per 
practicar l’educació compartida.

Des de la perspectiva escolar, els camins escolars poden ser un recurs per al 
desenvolupament de l’autonomia, la inserció social, la resposta a problemes complexos 
i per a la superació de la distància entre l’escola i el seu context. Des de la resta de la 
comunitat, poden contribuir a recuperar la idea de comunitat, l’espai comú i de relació, 
la plena integració de l’escola a la comunitat i l’educació compartida.

Els camins escolars són una gran oportunitat perquè permeten anar més enllà que 
altres projectes, tant per a les finalitats de l’escola com per al desenvolupament de la 
comunitat. No s’hauria de renunciar a aquesta visió.

Els camins escolars
són una magnífica
oportunitat, per a l’escola
i la comunitat,
per ensenyar valors.
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La iniciativa de començar un projecte de camí escolar generalment parteix del territori 
−del districte− i, sovint, del professorat o de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA). Per dur-lo a terme, cal tenir en compte la capacitat de compromís i de 
participació de tots els agents principals i tant en el disseny com en la implantació del 
projecte. Per tal d’informar en què consisteix i d’assenyalar què es requereix de cada 
entitat participant, es fan reunions prèvies a petició de qualsevol dels agents. Després 
d’aquest procés, es valora de nou la demanda i, si hi ha una voluntat manifesta 
d’implicació i de compromís, s’aborda el projecte.

Si es donen els mínims de viabilitat, es planteja la demanda al districte i, en el cas 
d’acord, s’inicia el procés de creació, que, en línies generals, es desenvolupa en les 
fases següents: avaluació inicial o diagnòstic, disseny del projecte específic de cada 
centre escolar, implantació dels projectes, avaluació de cada projecte.

Avaluació inicial o diagnòstic

Permet conèixer l’itinerari que cada infant segueix per anar a l’escola, el grau d’autonomia, 
el mitjà de transport emprat, la percepció que aquest infant té del recorregut, les dificultats 
amb què es troba, la dimensió dels problemes o disfuncions, entre altres aspectes. És el 
primer moment participatiu del procés, ja que requereix la implicació de mares, pares, 
professorat i alumnes per passar una enquesta del camí escolar i per fer entrevistes i el 
treball de camp, imprescindibles per conèixer la situació concreta de cada entorn escolar, 
i, seguidament, per analitzar la informació obtinguda i fer propostes de millora.

Aquesta fase de diagnòstic es recull en un informe de centre i serveix de referència per 
a les actuacions posteriors.

També en aquesta fase es constitueix la comissió de camí escolar de cada projecte, 
formada, com a mínim, per un representant del districte, un representant del claustre 
(generalment, la direcció del centre), un representant de l’AMPA, un representant de 
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat o del Servei d’Educació Viària de la Guàrdia 
Urbana i un representant de l’IMEB. L’inici de treball de la comissió requereix el seu 
temps ja que es tracta d’un moment de certa dificultat. Ajustar les expectatives respecte 
al projecte, tenir en compte el punt de vista de l’altre i fer funcionar la dinàmica 
participativa és un procés complex, però millora a mesura que tothom s’hi sent 
reconegut i partícip.

En l’esquema de la pàgina següent es recull aquesta primera fase inicial d’un projecte
de camí escolar. 1

El primer moment
participatiu del procés
requereix la implicació
de tothom per passar
una enquesta,
fer entrevistes i el treball
de camp, i per analitzar
la informació obtinguda
i fer propostes de millora.

1 Elaborat per Lukas Galak
i Pau Avellaneda. Empresa de
consultoria Moville.

Com començar
un projecte
de camí escolar
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Disseny del projecte específic i “acordat” de cada centre escolar

A partir de l’informe de diagnòstic, es configura el pla d’acció d’acord amb allò que s’ha 
identificat, prioritzant les accions en funció de criteris tècnics i del pressupost disponible. 
L’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat planifica les modificacions relacionades amb 
la senyalització, la visibilitat a les cruïlles, l’ordenació del trànsit… Segons el tipus de 
via, aquesta planificació dependrà també del districte. Els serveis tècnics del districte 
planifiquen les modificacions urbanístiques i també altres actuacions de comunicació i 
per fomentar la implicació dels veïns i veïnes.

Simultàniament, s’acorden les accions pedagògiques i de participació que es 
desenvoluparan durant el curs amb l’alumnat, el professorat, les famílies i el veïnat. 

L’adhesió dels
comerciants al projecte
es treballa per part
de les famílies porta a
porta, botiga per botiga...
amb un resultat
especialment satisfactòri.

Cada projecte té la seva pròpia idiosincràsia, depenent de les característiques de cada 
centre i de les potencialitats i problemàtiques concretes de cada entorn escolar. La 
planificació, òbviament, té en compte aquestes particularitats.

Implantació dels projectes

Cada projecte té la seva pròpia dinàmica i, en funció de la temàtica, recau més en uns 
agents o uns altres, però el seguiment global es duu a terme des de la comissió de 
camí escolar de centre (que ha de garantir sempre la informació a la resta de membres 
dels sectors implicats). En aquesta fase s’executen les accions planificades, tant si són 
competència del districte com de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat o de l’IMEB.

Un cop fetes les modificacions de l’entorn, dissenyats i senyalitzats els itineraris de camí 
escolar, es planifica la “presentació pública” del projecte. Aquesta etapa culmina amb 
una festa a la qual es convida tot el barri, però abans ha calgut dur a terme un seguit 
d’accions educatives, participatives i comunicatives a diferents nivells: de l’escola cap 
a les famílies; de la comissió de camí escolar cap a la resta de la comunitat educativa, 
de les famílies cap als comerciants... D’entrada, cal ampliar el nombre de famílies 
col·laboradores, ja que l’adhesió dels comerciants al projecte es treballa per part de 
les famílies porta a porta, botiga a botiga... val a dir que amb un resultat especialment 
satisfactori. Al barri del Poblenou, que, fins ara, és l’únic que ja té implantat el projecte, 
hi ha 120 “botigues amigues”, que, a més de comprometre’s a ajudar els infants quan 
calgui, tenen un expositor amb la documentació divulgativa del projecte.

Després d’aquesta festa d’inauguració, cal vetllar per mantenir activa la comissió de 
camí escolar de centre. Hi ha el risc de pensar que ja està tot fet, però, ben al contrari, 
és just el moment en què cal intensificar les accions educatives i de sensibilització de 
l’entorn social.

Avaluació de cada projecte

L’avaluació de cada projecte es fa de manera contínua i amb la periodicitat que s’acorda 
amb cada centre escolar.

El seguiment global de tots els projectes de ciutat es duu a terme des de la Comissió 
Tècnica de Seguiment, coordinada per l’IMEB i configurada pels diferents tècnics i 
tècniques del camí escolar de cada districte, juntament amb la responsable de l’Àrea 
de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i del Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana. 
Els representants del projecte Agenda 21 i de Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) són convidats en funció de la temàtica a tractar.
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Suport des de l’IMEB

L’IMEB acompanya la creació de cada projecte en coordinació amb les altres entitats 
municipals corresponsables i desenvolupa la competència que li és pròpia: promoure el 
desenvolupament de tota la part pedagògica.

Des de la perspectiva educativa, el projecte es basa en les premisses següents:
· La concepció de la ciutat i el barri com a potents agents educadors que permeten

ampliar i consolidar les experiències viscudes i interrelacionar els coneixements escolars.
· La consideració de l’educació com una responsabilitat compartida que va més enllà

de l’escola.
· La necessitat de repensar la relació escola-família-barri-ciutat.
· El reconeixement del dret a la participació dels infants com a ciutadans que poden

prendre part en les decisions que els afecten. 2

D’acord amb aquest plantejament i de manera coordinada amb les altres entitats, des 
de l’IMEB s’ofereixen diferents accions educatives, formatives i de suport a la participació:
· Adreçades al professorat: accions concretes d’assessorament sota demanda i

formació “a mida”. N’és un exemple el seminari taller adreçat als equips directius. 3

· Adreçades a l’alumnat, en col·laboració amb els docents.
· Adreçades a les mares i pares més implicats amb el projecte, amb vista a: facilitar-los

la coordinació i les eines per informar i sensibilitzar sobre el tema totes les famílies 
de l’escola; organitzar activitats de divulgació del projecte als comerciants. S’ofereixen 
conferències sobre qüestions concretes, intercanvis amb altres AMPA, etc.

· S’elaboren, si cal, materials didàctics “a mida” i es posen a la disposició els que es
deriven del coneixement de les millors pràctiques.

· Es posa a la disposició de cada projecte el suport per elaborar els elements de
comunicació adreçats a tota la comunitat educativa i al barri: díptics, desplegables, 
material audiovisual...

· S’han elaborat també materials de comunicació i divulgació de cada projecte
adreçats als comerciants i entitats del barri.

· En col·laboració amb les famílies, es promou el compromís i l’adhesió dels comerços
com a botigues amigues.

· Bianualment, es duen a terme unes jornades de formació, debat i contrast de les
millors pràctiques, adreçades als docents, les famílies i els tècnics i tècniques de 
l’IMEB i de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.

· En col·laboració amb el Districte, s’organitzen accions adreçades a promoure la
implicació de la comunitat, tant en la festa d’inauguració o presentació pública com 
en el desenvolupament posterior del projecte.

Actualment es duen a terme diferents accions pedagògiques encaminades a promoure 
l’arrelament dels projectes. És a dir, es dóna tanta importància al manteniment del 

El projecte es basa en:
la ciutat i el barri
com a agents educadors,
l’educació
com a responsabilitat
compartida, la necessitat
de repensar la relació
escola-família-barri-
ciutat i el dret a la
participació dels infants.

2 La Convenció aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides
el 20 de novembre de 1989 reconeix 
els drets de ciutadania dels infants.

3 Actualment es duu a terme la segona
edició del seminari taller adreçat
als equips directius i coordinat per
Artur Parcerisa, professor de la
Universitat de Barcelona. La finalitat
del seminari taller és construir
un projecte educatiu participatiu
de centre al voltant de cada
camí escolar.
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projecte com a la seva posada en marxa. Per aquest motiu, s’estan desenvolupant 
noves metodologies per potenciar i consolidar el treball en xarxa, adreçades tant a les 
famílies com als docents, i es preveu impulsar noves accions que promoguin encara 
més la participació activa dels infants.

Suport des del Districte

El Districte assumeix la interlocució i la coordinació del projecte des de la perspectiva 
territorial i es fa càrrec de la fase d’avaluació inicial o diagnòstic i de les millores de 
l’entorn escolar. Així mateix, participa en totes les sessions de treball, generalment 
amb la funció de secretaria de la comissió de camí escolar i coordina els diferents 
professionals i serveis del territori que puguin estar implicats en el projecte: serveis 
tècnics, Guàrdia Urbana, tècnic de prevenció, de comunicació... També des del Districte 
es promouen accions de sensibilització de la comunitat sobre el camí escolar.

Cada districte assigna la responsabilitat d’aquest projecte a un tècnic concret.

Suport des de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Aquesta àrea, que inclou el Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana, col·labora 
amb el Districte en l’estudi de mobilitat i execució de les millores, assessora i gestiona 
la senyalització de l’entorn del camí escolar i assumeix la reordenació viària, si escau.

El Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana treballa a petició de les escoles per 
prevenir conductes de risc. També participa en el projecte l’EATOS o Equip d’Assistència 
Operativa de la Guàrdia Urbana, que són els agents de circulació dels districtes.

Es dóna tanta importància
al manteniment del
projecte com a la seva
posada en marxa.
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Experiències
de camí escolar

El coneixement d’algunes experiències de camí escolar pot donar pistes de cara a 
engegar projectes nous i a mantenir i donar nous impulsos a projectes ja iniciats.

Hem demanat a les escoles que van participar en el primer seminari –taller de l’IMEB 
Construcció d’un projecte educatiu al voltant del camí escolar− que resumeixin 
les seves experiències de treball sobre el camí escolar. En un cas es posa èmfasi 
en el caràcter interescolar del projecte, en un altre en la integració en el currículum 
mitjançant una relació molt estreta amb una de les àrees curriculars, i en el tercer es 
constata que també a l’escola bressol es pot treballar aquest tema.

Ben segur que les diferents experiències de camí escolar ens poden donar algunes pistes.

El Camí amic, un projecte interescolar
Escola Auró, Escola Diputació, Escola Els Llorers, Escola Ferran Sunyer, 
Escola Joan Miró i Escola Mallorca

Aquest projecte s’inicia a finals del curs 1999-2000, a proposta de l’Escola Joan Miró. Neix 
amb la voluntat de fer-lo extensiu a l’entorn més proper, al barri i a les diferents entitats 
ja que l’objectiu del projecte és que el carrer, el barri, la ciutat esdevinguin un espai de 
relació, de col·laboració i d’intercanvi d’idees, un espai educatiu i d’enriquiment personal 
per a tothom, un espai agradable i segur.

Pensat com un projecte comunitari d’educació en valors, prioritza la participació de tots 
els agents implicats (entitats, equipaments, veïns i veïnes, Administració) i cerca crear 
un espai de participació, d’implicació i de treball en xarxa.

La proposta es presenta a les escoles i instituts propers, a les entitats i al districte. 
Actualment, i de manera més activa, hi participem les escoles Auró, Diputació, Els Llorers, 
Ferran Sunyer, Joan Miró i Mallorca, l’Associació Esportiva i el Poliesportiu Joan Miró, la 
Casa Golferichs, l’Associació de Veïns del Parc Joan Miró i el Districte de l’Eixample.

Iniciem el treball definint i concretant els objectius que ens plantegem. Aquests objectius són:
· Remodelar els carrers i les places per tal que esdevinguin espais més saludables,

més nets, més verds i menys contaminats.
· Difondre la responsabilitat de tots els agents implicats en el projecte, conscienciant

sobre l’objectiu comunitari d’educar en valors.
· Sensibilitzar els agents socioeducatius que els carrers i les places són una aula cívica

on es poden potenciar determinats models de conducta.
· Crear una xarxa amb els diferents agents socioeducatius implicats per tal d’assolir

un objectiu comú.
· Fomentar els valors ambientals, amb criteris de mobilitat urbana més sostenible,

aprenent des de petits a identificar els problemes i analitzar críticament la lògica de 
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l’ús insolidari de l’espai públic.
· Promoure la reflexió sobre la seguretat vinculada a la mobilitat.
· Conscienciar els nens i nenes que cal implicar-se i participar per poder gaudir

d’un espai millor.

Acordem fer servir el nom de camí amic, ja que aquest concepte inclou la idea de 
carrer agradable, de carrer per a tothom, tant per a grans com per a petits, d’espai 
per compartir. Un pare de l’escola Auró en dissenya el logotip, que recull el concepte 
d’espai de joc i de trobada.

Per poder definir els espais d’actuació, tant de remodelació com d’accions educatives, 
es fa arribar a les famílies de les escoles participants una enquesta sobre els 
recorreguts que segueixen per anar a l’escola, i així es defineix el tram central (Comte 
Borrell-Consell de Cent). Més endavant, es passa una altra enquesta sobre “la seguretat 
al carrer” i “què estaríem disposats a fer per millorar-la”. Igualment, s’elaboren diferents 
tríptics informatius per donar a conèixer les millores i els canvis que s’han fet.

Ja des del començament del projecte, i per a cada curs escolar, es programa un tema 
que caldrà treballar en les diferents escoles. Entenem que amb el nom de camí amic hi 
caben moltes activitats que ens permeten conèixer més bé el nostre entorn, influir en la 
seva millora i no ser merament simples vianants que anem “amunt i avall”.

Hem treballat aspectes de mobilitat responsable, de coneixement dels espais recuperats al 
barri i de coneixement del comerç més proper; hem repensat l’espai i hem suggerit canvis i 
millores; hem participat activament en la pacificació del carrer Comte Borrell i del parc Joan 
Miró, i actualment participem en un projecte mediambiental que potencia l’estalvi de l’ús 
de les bosses de plàstic, ampliant així els projectes propis de reducció i de reutilització.

Totes les activitats es plantegen per treballar amb l’alumnat a l’escola, però sempre 
busquen la col·laboració i la implicació de les famílies, per la qual cosa sovint s’exposen 
els treballs fets o es demana a les mares i pares que ajudin els seus fills i filles a cercar 
informació.

Cada curs escolar es fa la Jornada del Camí amic. Aquest dia ens trobem totes les 
escoles per compartir les activitats organitzades pel districte i amb la col·laboració de 
l’Associació Esportiva Joan Miró. Les activitats estan pensades perquè els nens i nenes 
de la mateixa edat i de les diferents escoles juguin junts una estona i es puguin anar 
coneixent. Molts d’aquests nens i nenes compartiran la secundària o es trobaran jugant 
a futbol, o simplement es creuaran pel carrer.

A nivell organitzatiu, som els directors i les directores els qui, a final de curs i després 
que s’hagi avaluat en cada claustre, engeguem la nova proposta. Internament, cada 

centre escolar té el seu ritme de treball i incorpora la proposta al seu projecte educatiu i 
al currículum segons la seva conveniència.

Les activitats conjuntes i les propostes de treball ens permeten compartir materials, 
idees i, sobretot, incidir, com a grup, en la millora de l’entorn i en la conscienciació dels 
nostres nens i nenes i les seves famílies sobre la importància d’esdevenir ciutadans i 
ciutadanes actius i compromesos.

Una experiència d’integració en el currículum:
Camí escolar del CEIP Prosperitat
Caterina Clermont, directora del CEIP Prosperitat

La nostra escola, inaugurada l’any 1974, està situada, tal com diu el seu nom, al barri 
de Prosperitat, al districte de Nou Barris. Avui en dia som escola d’una línia, oberta a la 
gent, al barri i a les entitats, i amb diversos projectes innovadors: l’Audiència Pública, el 
Pregó de la Laia, el Projecte de Llengües Estrangeres, l’Agenda 21 i el camí escolar.

Els carrers que ens envolten són estrets. A la porta de l’escola els nostres nens i nenes 
sovint han d’esquivar les deixalles i els mobles abandonats al costat dels múltiples 
contenidors que hi ha distribuïts. Aquest entorn i el fet que alguns alumnes del centre 
hagin estat atropellats camí de l’escola, ens va fer veure la necessitat de treballar 
conjuntament per poder desplegar i implantar el camí escolar.

El Camí Escolar del CEIP Prosperitat neix de la voluntat compartida de tota la comunitat
educativa del centre (mares, pares, professorat…) i de la complicitat del Districte de Nou Barris
i de l’IMEB. D’una banda, es vol millorar la formació i l’autonomia del nostre alumnat:
responsabilitat i respecte per part dels nens i nenes i confiança per part de les famílies. I,
de l’altra, es vol aconseguir un entorn més digne per al nostre centre: fer un ús correcte dels
contenidors, respectar el dia de recollida de mobles i trastos vells i mantenir les voreres netes.

El curs 2005-2006 l’escola comença a treballar amb les famílies la possibilitat de crear 
un camí escolar. L’AMPA es posa en marxa i creem un grup de treball per estudiar-ne 
la viabilitat i fer una proposta al Districte de Nou Barris. Amb el suport de l’empresa 
Moville, s’elabora una enquesta per a les famílies sobre els hàbits de mobilitat per tal 
de diagnosticar la situació. Les famílies hi participen massivament i en pocs dies es 
poden recollir les respostes i fer-ne el buidatge.

Coincidint amb la Jornada de Mobilitat Sostenible al districte, celebrada durant el curs 
2006-2007, es fa la presentació pública de l’estudi i es mostra l’aranya de trànsit del 
nostre alumnat, és a dir, els camins més transitats quan venen a l’escola, identificant-hi 
els punts de perill o conflicte. Alhora, es comença a parlar amb algunes entitats del barri 
(associació de veïns, casal d’avis).

Cada curs escolar es fa
la Jornada del camí amic
en què ens trobem totes
les escoles per compartir
activitats pensades
perquè els nens i nenes
de la mateixa edat
es puguin anar coneixent.
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L’empresa Pronoubarris i l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, després d’estudiar 
solucions viables als problemes detectats, elaboren el projecte urbanístic de millora. El 
mes de juny de 2009 es presenta al barri la proposta que es duu a terme en aquests 
moments i que inaugurarem, si tot va bé, el curs vinent.

Paral·lelament a la tasca urbanística, des de l’escola s’impulsa un programa transversal 
a tots els cicles per treballar l’educació viària i completar la tasca duta a terme per 
la Guàrdia Urbana des de fa uns quants cursos. Durant la tretzena setmana cultural 
Caminem agafats de la mà dels valors, un dels valors treballats és el respecte: als 
vianants, als conductors, al mobiliari urbà. S’han fet itineraris, guiats pels avis i àvies del 
Casal Sant Jordi, per conèixer el barri i estudiar-ne la transformació. A l’Escola de Pares 
es va programar la xerrada El paper de la família en l’educació viària dels seus fills. 
Cada començament de curs es recorda als pares quines activitats es treballen relatives 
al camí escolar i es demana la seva implicació.

L’abril de 2008 vam presentar el treball fet fins aquell moment dins les IV Jornades 
sobre educació per a la mobilitat i la convivència als entorns escolars. En veure les 
ganes i la feina feta per la nostra comunitat, sense tenir cap realitat tangible −el projecte 
urbanístic encara estava en estudi−, l’IMEB ens proposà fer un pas endavant: treballar 
les matemàtiques des del camí escolar. El curs 2008-2009 s’inicià aquest treball. El repte 
era interessant i engrescador. L’IMEB ens oferí assessorament per al professorat i, per 
mitjà de CosmoCaixa, activitats gratuïtes i material per a l’alumnat. Al començament del 
curs es presentà al claustre la proposta rebuda. Sabem que els alumnes s’engresquen 
amb tot allò que els és proper i que l’aprenentatge esdevé, llavors, més significatiu. 
També vam valorar positivament les aportacions per part de l’IMEB i CosmoCaixa i, 
finalment, vam decidir tirar endavant el projecte, tenint sempre present que aniríem a 
poc a poc i que el primer trimestre seria de formació i programació.

La primera activitat conjunta de tot el claustre en els dies previs al començament 
del curs fou la visita a l’exposició Nombres de bona família, al CosmoCaixa. A la 
tornada a l’escola, cada cicle va fer un primer buidatge dels continguts matemàtics 
indispensables que calia impartir i que podem trobar reflectits al carrer.

En la primera de les dues sessions d’assessorament a càrrec de la professora de la 
Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, Carme Burgués, 
constatàrem que tots teníem present la geometria i vam acordar que ens fes una sessió 
pràctica de construcció i manipulació de figures geomètriques.

La nostra escola, com moltes altres, fa molts anys que duu a terme una setmana cultural
durant la qual es deixen de banda els llibres de text i es treballa de manera vivencial
i manipulativa. Els continguts per treballar van quedar plasmats en el lema
de cada cicle.

L’IMEB ens proposarà fer
un pas endavant: treballar
les matemàtiques
des del camí escolar.

Els diferents cicles visitaren l’exposició Nombres de bona família i, a partir de segon
de primària, assistiren a la representació teatral Boles, bales i esferes. Els nens i nenes
anaven prenent consciència que la matemàtica la vivim en el dia a dia i també al carrer.
Tots els cicles vam donar el “tret de sortida”, mai més ben dit, amb una sortida
als carrers del barri; acompanyaven els alumnes i professors un parell de mares
de cada curs.

Les unitats didàctiques estaven programades per cicles. Per incorporar aquest treball al 
projecte curricular de matemàtiques del centre, va caldre fer una distribució i adaptació 
a cada curs. Dins els cursos es programa una setmana de camí escolar per dur a terme 
les sortides al carrer i iniciar el treball matemàtic.

Hem tingut en compte la premissa bàsica segons la qual la competència matemàtica 
s’ha d’adquirir a partir de contextos que tinguin sentit, tant per a l’alumnat com pel 
coneixement matemàtic que es vol desenvolupar. Aquest enrenou de les competències 
bàsiques podríem donar-lo per bo si ens ajuda a acostar-nos a la realitat diària dels 
nens i nenes.

Camí Escolar, espai amic a l’escola bressol
Anna Grande, directora de l’EBM El Xalet de la Paperera
i Fina Mayol, directora de l’EBM La Mar Xica

Les escoles bressol municipals El Xalet de la Paperera i La Mar Xica atenen infants de 0 
a 3 anys i les seves famílies. Es troben situades al districte de Sant Martí, concretament 
als barris del Front Marítim i la Vila Olímpica del Poblenou. Un dels eixos dels projectes 
educatius de les dues escoles té a veure amb la integració del centre i dels petits en la 
vida comunitària i la importància de la pertinença al territori; és dins aquest context que 
ens vam plantejar formar part del projecte camí escolar, espai amic.
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solucions a les dificultats trobades per dur a terme el projecte.
· Famílies: importància de formar part d’un projecte de barri; escollir un representant per a

la macrocomissió; implicar les famílies a partir de la informació en les reunions d’aula.

Quant a les accions amb els infants:
· Conèixer el barri: fotografies aportades per les famílies (porteria de casa, camí, parc,

racons o llocs significatius del camí), amb les quals crearem un àlbum de classe.
· Sortir a passejar per conèixer el barri: conversar sobre el que veiem, fer fotografies,

filmar imatges, enregistrar sons, conversar amb els infants a l’aula sobre tot plegat.
· Identificar neguits i buscar solucions.
· Introduir materials relacionats amb el tema: el racó dels cotxes, làmines (fotografia

o dibuix), jocs de sobretaula (idèntics, encaixos...), altres de construcció pròpia.
· Tenir presents els hàbits de civisme i bon comportament: en les sortides fora del

centre, observar i parlar de tot el que veiem, dels semàfors i altres senyals; conversar 
sobre el que passa quan van pel carrer, com ho fan, amb qui, si s’han trobat algú, si 
tenen parcs a la vora, si es paren a parlar amb la gent... També tenim costum de saludar 
tothom qui entra a l’aula i saber qui és i què fa, ens interessem pel que passa en altres 
grups o espais de l’escola, i moltes altres accions que ajudin els infants a entendre les 
normes d’educació com el que són: un canal de bona comunicació entre les persones.

· Promoure sempre els hàbits d’anàlisi i reflexió i de convivència (pertinença a un grup).

Així, doncs, en la nostra etapa ens centrem bàsicament a:
· Reconèixer i viure el camí escolar com un espai propi, amb totes les seves riqueses.
· Afavorir la conversa en el camí d’anar o tornar de l’escola i el coneixement

d’aquest trajecte.
· Conscienciar els adults que acompanyen els infants de la importància de la transmissió

de valors, no solament als nostres fills i filles, germans i germanes, sinó a tots els qui 
fem servir aquest espai. Prendre consciència que es pot conversar amb els infants i 
compartir amb ells totes les experiències del camí escolar.

· Elaborar materials i propostes per als infants d’aquesta edat.
· Fer, juntament amb les famílies, una llista d’accions que, com a ciutadans i ciutadanes,

podem dur a terme per aconseguir un espai més cívic.

En resum, cal transformar l’anada o tornada de l’escola en una estona agradable, 
lúdica i educativa. Això ajudarà a fer que els infants creixin com a ciutadans 
responsables. És per això que volem que el camí escolar sigui un espai amic.

La preocupació de les famílies arran de diversos accidents ocorreguts en els entorns 
escolars, va portar les direccions de les escoles a buscar respostes i a adreçar-nos a 
camins escolars de l’IMEB, que ens va facilitar el contacte amb el districte (Serveis 
Personals, Mobilitat, Convivència…), el qual ens acompanyà al llarg del procés. La 
iniciativa camí escolar, espai amic ha anat creixent com un projecte de barri, al qual 
s’han afegit fins a 15 centres de diferents etapes educatives (direccions i associacions de 
famílies d’alumnes, AFA).

Els representants de cadascun d’aquests agents ens hem constituït en una macrocomissió 
que es reuneix periòdicament de manera presencial i manté un contacte continuat via 
telemàtica que ens permet estar al corrent de totes les novetats i notícies referents al camí 
escolar, espai amic.

Aquest projecte es va iniciar l’any 2006 i, després de fer l’anàlisi i la concreció de la 
Xarxa de camins escolars del Poblenou, en aquests moments ja s’ha fet la inauguració 
del primer tram (Vila Olímpica) i és previst acabar el procés l’octubre de 2010. Un cop 
fetes les diferents inauguracions, caldrà vetllar per mantenir viva l’essència del projecte.

A primer cop d’ull, si tenim presents els objectius del treball del camí escolar, podria 
semblar que l’educació infantil no hi hauria de participar. Ara bé, la inclusió d’aquest 
treball dins els nostres projectes d’educació infantil afavorirà que els infants, a mesura 
que avancin en la seva autonomia, visquin aquests espais de convivència d’una manera 
enriquidora. En el cas del Poblenou, s’ha avançat sempre partint de l’educació en valors 
i de la recuperació dels espais públics com a espais de convivència. Per elaborar un 
projecte de camí escolar, espai amic, hem tingut presents aquestes pautes:

Quant a les relacions externes:
· Diagnosticar el punt de partida i fer un pronòstic sobre el que volem: cercar el suport

de l’Administració (IMEB, Districte...); posar-nos en contacte amb les escoles de la zona 
que hi puguin estar interessades, i també amb les AFA.

· Valorar l’interès en el projecte.
· Constituir un grup que impulsi el procés i en faci el seguiment (macrocomissió):

mantenir contactes en un grup de correu on es trobin tots els representants; establir 
un calendari de trobades (reunions trimestrals) per seguir una línia comuna (en quin 
punt ens trobem, cap on anem, creació de comissions de treball...), tot i que cada 
centre seguirà el seu procés, i, finalment, avaluar i cloure el projecte.

Quant al treball intern:
· Traspàs de l’entitat del projecte: presentar i seguir el projecte en el Consell de

Participació (o Consell Escolar).
· Equip: identificar els valors relacionats i reflexionar sobre la pràctica educativa; avaluar

l’actitud de la mestra; tenir present el projecte en les avaluacions trimestrals; aportar 

La inclusió del treball
del camí escolar
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Els camins escolars tenen un vessant adreçat als infants i un altre adreçat a la comunitat, 
però tots dos estan fortament entrellaçats. Tant des de l’un com des de l’altre, els camins 
escolars permeten treballar l’autonomia i la seguretat, la salut i la qualitat de vida, el 
coneixement social i cultural del context més proper, el dret de participació dels infants, 
l’educació per a la ciutadania i en valors.

Per explorar les possibilitats educatives del camí escolar, espai amic, l’IMEB va organitzar 
durant el curs 2008-2009 un seminari taller adreçat als equips directius de les escoles que 
volguessin elaborar un nou projecte educatiu al voltant del camí escolar.

El seminari taller, que ha engegat una segona edició el curs 2009-2010, parteix de la 
concepció que els camins escolars, a més d’ajudar a la seguretat en els desplaçaments, 
són una gran oportunitat per construir un projecte educatiu que permeti desenvolupar 
continguts de les diferents àrees curriculars i també per articular la col·laboració entre 
l’escola i les famílies i amb la comunitat del territori on s’ubica el centre.

Per construir aquest projecte educatiu es requereix engegar un procés d’implicació del 
conjunt del centre, amb una visió oberta a la comunitat. És a dir, per tal que quan es 
desenvolupi el projecte tothom se’n senti part activa, cal que també en el procés del seu 
disseny i la seva planificació hi participin els diferents sectors de l’escola: professorat, 
alumnat i famílies.

La participació i la implicació en el procés d’elaboració del projecte és una qüestió clau. 
Per tant, cal pensar –en el context de cada centre– quin serà el procés més adequat: 
quines activitats es duran a terme per a l’elaboració del projecte, qui hi participarà, quan 
es faran i qui en serà la persona responsable. Però amb això no n’hi ha prou: cal posar 
tots els mitjans possibles per generar un entorn que faciliti la participació i la implicació.

El seminari taller és un espai per a l’intercanvi i la reflexió que acompanyen el procés de 
disseny i elaboració d’un projecte educatiu participatiu al voltant del camí escolar en 
cadascun dels centres.

El seminari ajuda a contrastar i posar en comú, a planificar el procés d’elaboració d’un 
projecte educatiu i a conèixer quins elements poden fomentar la implicació. El vessant 
de taller (elaboració d’un projecte en cada centre) ajuda a fer un seguiment del procés 
de disseny i de posada en marxa d’un projecte participatiu. Es tracta d’una activitat 
d’intercanvi i de formació en l’acció que es basa en el procés desenvolupat en cadascun 
dels centres que participen en el seminari taller.
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