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EL PROCÉS DE TREBALL 
 
→ D ‘on venim?  
 Antecedents 

→ On som?  
 El model de camins  

escolars al Prat 
→ Cap a on anem?  
 Intervencions previstes 

Treballant per fer el camí escolar en comunitat 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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Pressupostos participatius 
 
Al 2017 va tenir lloc un procés de participació  
ciutadana amb l’objectiu millorar l'entorn de  
la ciutat aportant propostes ciutadanes  
d'inversió. Una de les propostes més  
valorades va ser la creació de camins  
escolars. 

ANTECEDENTS 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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https://www.elprat.cat/persones/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius-2017-2019-resultats�


Diagnosi participada 
  

ANTECEDENTS 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

Alumnat 
10 a 12 anys 

+  
Delegades verdes 

institut 

Famílies i 
professorat 

Altres agents 
de la 

comunitat 

Tardor de 2018 
  
S’han realitzat tallers, trobades 
i itineraris amb 370 persones 
de tres escoles , un institut 
(delegades verdes) i altres 
agents de la comunitat  amb 
l’objectiu de: 
 
• Identificar necessitats 
• Saber com atendre-les 
• Situar les intervencions i els 

elements a l’entorn 

E. Pepa 
Colomer 

E. Ramon 
Llull 

E. Galileo 
Galilei 

I Ribera 
Baixa 

EBM La 
Blaveta EMM 

Estudi 10 Escola d’Arts 

CC Sant Jordi 
Ribera Baixa 
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ANTECEDENTS 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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Reunions 
comissions de 

seguiment 

Recorreguts Tallers Difusió del 
projecte 



Diagnosi participada 
  

ANTECEDENTS 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

6 



Estructura de treball 
  

ANTECEDENTS 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

Grup motor 
 3 escoles+Ajuntament 

Comissió 
Interdepartamental 

Departaments de 
l’ajuntament 

Comissió de 
Seguiment  

a cada escola 

Escola Pepa 
Colomer 

Escola 
Ramon Llull 

Escola 
Galileo 
Galilei 

Educació Ciutadania 

Direcció 
Alumnat 
Consell 
Infants 

AMPA 
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Ciutadania Educació Mobilitat Policia 

Promoció 
Econòmica 

Medi 
ambient Salut Projectes 

urbans 

Premsa 

Representats de 
comerç 



 
Quins són els objectius principals?  
 
Afavorir que els infants i joves es 
desplacin cap a i des de l’escola de 
forma autònoma i segura.  
 
Generar l’oportunitat per consolidar 
les xarxes de les activitats 
quotidianes al barri, promoure la 
corresponsabilitat de les tasques de 
cura i una mobilitat saludable, 
sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient. 

EL NOSTRE MODEL. Objectiu 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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EL NOSTRE MODEL. Elements 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

9 

• Terra 
• Porta escola 
• Encreuaments 
• Comerços 

Senyalitzat 

• Identificats 
• Amb plànols 
• Ben equipats 
• Supervisats 

Amb punts de 
trobada 

• Aliat 
• Identificat 
• Actiu 

 
Amb  

Comerç amic 

•Educació viària 
•Medi ambient 
• Salut 
•Organització dels 

centres (comissió 
de seguiment) 

Amb activitats socio-
educatives 



EL NOSTRE MODEL - senyalització 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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EL NOSTRE MODEL - senyalització 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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SENYALITZACIÓ DEL CAMÍ 

 
 
 
 
 
 
I 

EL NOSTRE MODEL. Elements 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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EL NOSTRE MODEL. Elements 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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1 2 3 

4 5 6 

Punts de trobada 
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Senyalització punts de trobada amb plànol 



SENYALITZACIÓ DEL 
CAMÍ 

 
Senyalització d’itineraris per 

fer visible el treball 
participatiu de la comunitat 

educativa i per donar-li 
identitat i continuïtat a la 

xarxa del camí escolar 
definida durant el procés. 

 Els itineraris són els camins 
usats amb més intensitat i als 

carrers on s’ubiquen per 
exemple comerços amics o 

amb qualitats físiques i 
comunitàries reconegudes 

com a favorables.  
 

Al Prat farem servir el sistema 
de Molles de pa 

EL NOSTRE MODEL. Elements 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

PUNTS DE TROBADA 
 
 

Un lloc ubicat en la 
ruta escolar ideal per 
trobar-se amb amics i 
amigues i continuar 

plegats fins a l’escola.  
 

És un lloc senyalitzat i 
equipat que ofereix 
qualitats que cuiden 

(ombra, bancs , 
papereres, aixopluc..)   

 
Lloc proper a serveis 
coneguts o a comerç 

amic del camí escolar.  

ENCREUAMENTS 
 

Llocs visibles en la ruta 
del camí escolar i 

identificats amb un 
senyal que garanteix 

l’orientació.  
 

És  necessari quan la 
proposta de camí 

escolar és una xarxa 
que atén diversos 

centres escolars i es vol 
conduir i/o oferir 
alternatives per 

continuar el camí cap a 
destinacions concretes.   
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ENTRADES 
 

Aspecte rellevant del camí  
 
Amb senyalització i  
informació sobre els valors 
dels camins escolars 
 
Revisades estratègicament 
amb la comunitat del 
centre per garantir 
seguretat, confort, 
visibilitat i distribució de 
l’alumnat 
 
Canvi entrada i tall de 
trànsit a les escoles Pepa 
Colomer i Galileo Galilei 

 
 

EL NOSTRE MODEL. Elements 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

COMERÇ AMIC 
 

Comerços i serveis 
a peu de carrer com 

a veritables aliats 
perquè la seva 
presencia dóna 

seguretat, la seva 
ubicació construeix 
xarxes de carrers 
actives a diverses 

hores del dia i 
recolzen les 

relacions socials a 
l’interior d’una 

comunitat. 

MANTENIM VIU EL 
CAMÍ 

Accions socioeducatives i 
d’organització per 

transmetre el contingut i 
valors del projecte a les 
comunitats dels centres 

educatius, a la ciutadania 
i dins de l’organització 

municipal 
• Integració del projecte 

a les activitats educatives 
d’educació viària, salut, 

medi ambient del catàleg 
•Consolidació de les 

estructures de treball 
municipal i comunitàries 
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INTERVENCIONS URBANES 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

Modificació 
cruïlles  

Mobiliari 
urbà 

 

Millora voreres 
 

Neteja 

Revisió passos 
vianants- 
visibilitat, 
col·locació 

 
 

Control de velocitat 

Pla d’accessibilitat 

Pla director d’enllumenat públic 
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Petó i adéu 



INTERVENCIONS URBANES 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

18 

 
Petó i adéu 



INTERVENCIONS URBANES 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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Petó i adéu 



INTERVENCIONS URBANES 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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INTERVENCIONS SOCIOEDUCATIVES 
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 
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Suport  en la 
vigilància  Punts 
de trobada 
 

Talls de 
carrers 

 

Educació 
viària 

Activitats de salut 
i medi ambient  

 
 

Estructures de 
treball -
comissions 

Comerç 
amic  



EXEMPLE D’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT I MILLORA DE LA VIA PÚBLICA 
(Cruïlla carrers Pirineus i Tibidabo) 

L’ample de pas per les voreres 
queda afectat pel pendent dels 
guals. 
Els encaminaments dels dos costats 
no estan alineats. 
 
Construcció de nous guals amb: 
-  ampliació de l’espai de vorera,  
-  pendent del gual més suau 
-  encaminaments ben encarats 
 

 

 
 

         INTERVENCIONS  URBANÍSTIQUES  
ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT 

EXEMPLE D’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT I MILLORA DE LA VIA PÚBLICA 
(Cruïlla carrers Pirineus i Tibidabo) 





ELS CAMINS ESCOLARS AL PRAT  
Properes accions 
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15/05/2019 

 

20/05/2019 

 

21/05/2019 

 

Maig 2019 Maig-desembre 
2019   Progressivament 

 
• Inauguració 

  Curs 2019-2020 

Presentació als centres educatius 

Escola 
Ramon 

Llull 

Escola 
Galileo 
Galilei 

Tancament  
Propostes 
 executives 

Licitacions 
Projectes 
 executius 

Execució 
progressiva 
de propostes i 
projectes 

I ara què? Següents fases del projecte 



El camí escolar , 
una oportunitat 

de ciutat pel  
treball 

transversal i en 
comunitat 
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Moltes 
gràcies! 
 
+ informació 
https://www.elprat.cat/
educacio/participacio/ca
mins-escolars 
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