Per enviar-nos
alguna queixa, suggeriment
o incidència escriu a
oac@vilassardedalt.cat

CONTACTE

EL
Camí
escolar
Què és
EL CAmí
ESCOLAR?

Una ciutat on els
infants són al
carrer És UNA
CIUTAT SEGURA

El camí escolar és una xarxa
d’itineraris segurs, fruit d’un procés
en què han participat alumnes,
pares i mares, professorat, veïns
i representants de l’Administració
municipal, que permet que els nens,
nenes, adolescents i joves desplacin a
l’escola a peu, garantint la seguretat i
la comoditat dels usuaris i usuàries.

• Fomentar la mobilitat sostenible
• Promoure l’autonomia dels infants
• Recuperar l’espai públic com a espai
de convivència, experiència i aprenentatge
• Reduir la contaminació atmosfèrica i sonora
• Potenciar el comerç

Quins
objectius
té?

Quines actuacions
s’han fet?
MILLORES DE L’ESPAI PÚBLIC
• Implantació de nous passos de vianants
i arranjament dels existents.
• Col·locació d’elements limitadors
de la velocitat.
• Eliminació d’obstacles de les voreres.
• Ampliació de les voreres més estretes.
• Redistribució de l’entorn de l’escola per
augmentar la seguretat i l’accessibilitat.
• Conversió en zones de vianants d’alguns trams
de carrers conflictius.

MILLORES DE FUNCIONAMENT
Gestió de la mobilitat a
l’entorn de les escoles

MILLORES DE L’ESPAI PÚBLIC
• Senyalització dels itineraris
• Implicació de les escoles i les famílies
• Participació dels alumnes
• Participació del comerç
• Divulgació de la proposta a la
resta de ciutadans

EL Camí
escolar

ESCOLA
LA IMMACULADA
Tall de carrer entre les 8:50 i les
9:10 h, les 12:50 i les 13:10h, les
14:50 i les 15:10h i les 16:50 i les
17:10 h a c/ Àngela Parera

IE SANT JORDI
Tall de carrer entre les 8:50 i les 9:10
h, les 12:50 i les 13:10h, les 14:50 i les
15:10h i les 16:50 i les 17:10 a c/Sant
Antoni i c/Nou (sentit ascendent)

COM ENS
POTS AJUDAR
EN EL CAMÍ ESCOLAR?
• Limita els desplaçaments en cotxe. Pots
estacionar el vehicle en els aparcaments propers
i acabar el recorregut a peu o fer una parada
ràpida als espais habilitats per a kiss&go.
• Respecta els i les vianants.
• Avisa l’Ajuntament si veus qualsevol desperfecte
o detectes algun punt perillós per a infants
i vianants.

LLEGENDA
CAMÍ ESCOLAR
TALLS DE CARRER
PUNTS PETÓ i VES
ESCOLES
COMERÇ AMIC
PÀRQUING

PETÓ i VES

COMERÇ AMIC
El comerç amic del camí escolar
són punts d’informació, orientació i
ajuda per als nens i nenes que així ho
necessitin. Tots els comerços amics,
s’identifiquen com a establiments
adherits a aquest projecte a través
d’aquest adhesiu que permet
fer visible aquest

ESCOLA FRANCESC MACIÀ
Són espais de parada ràpida
reservats exclusivament per què les
famílies puguin parar de manera
correcte i acomiadar els nens i
nenes sense passar per davant
de la porta de l’escola.

Tall de carrer entre les 8:50 i les 9:10
h, les 12:20 i les 12:40h, les 14:50 i les
15:10h i les 16:20 i les 16:40 h a c/ Pius
XII entre Salamero i Reina Elisenda

Il·lustracions Mireia Pujol

