
Memòria comissió  
CAMINS ESCOLARS 2015-2016 
 
Primer camí escolar al Districte de St.Andreu. 
Entre les escoles: Jesús Maria,Llar d'infants el Mar i Mestre Gibert. 
El projecte es va iniciar el curs 13-14. 
Col·labora: IMEB,Districte,Guàrdia Urbana,Associació de comerciants, escoles i Ampes. 
Projecte de treball en xarxa. 
Es fan reunions periòdiques per temporalitzar accions. 
 
Accions 
1- Contracte entre Escola i Ampa de col·laboració i participació activa en el projecte 
2-Carta enviada a les famílies de presentació del projecte. 
3-Qüestionari enviat a les famílies per veure els hàbits de camí a l'escola. 
4-Diagnosi i aranya dels camins més habituals per anar a l'escola. 
5-Concreció del camí escolar definitiu 
6-Valoració de les millores i senyalitzacions a fer. 
7-Planificació de les activitats a desenvolupar des de cada escola i Ampa. 
8-Preparació de la festa inauguració 
9-Preparació del díptic de presentació a les famílies 
10-Carta d'invitació  a les famílies a la festa inauguració  
11-Senyalització i pintada als carrers amb el logotip dels camins escolars. 
12-Valoracions i seguiment d'activitats per mantenir el projecte viu. 
  
  
Activitats 
 
1-A la festa de final de curs (juny 2014), es prepara una exposició en una panells 
informatius on s'explica què és un camí escolar i com s'ha realitzat a altres districtes. 
2-A la festa de la Solidaritat (novembre 2014), es prepara una altre exposició amb el 
buidat dels qüestionaris a les famílies, recorreguts més habituals,propostes de millora i 
l'"aranya"-camí traçat definitiu. 
3-Durant el tercer trimestre del curs (14-15) es treballa coordinadament amb menjador 
per desenvolupar algunes de les activitats dins aquest horari. Activitats proposades: 
- Ed.Infantil: Preparen unes banderoles pintades pels nens amb el logotip del camí escolar. 



-Ed.Primària: C.Inicial i mitjà fan un mural amb motiu del camí escolar. Aquest fa més de 4 
metres de llargada. Es penja al vestíbul de l'escola l'últim més escolar. I serveix de 
fotografia a la invitació per a les famílies. 
-Ed.Primària: C.Mitjà i C.Superior preparen uns Raps per la festa d'inauguració amb lletres 
que parlen del camí escolar. Se'n fan tres. Hi participen nens i nenes de 4t,5è i 6è. 
4-L'escola amb els nens de 6è preparen uns cartells pel dia de la festa amb motius del camí 
escolar. 
5-L'escola amb els nens de la UCEE preparen amb unes caixes decoratives la representació 
de l'escola i les botigues amigues. 
6-El dia de la festa d'inauguració els nens i pares que formen part del grup de percussió 
preparen unes cançons que al llarg de la cercavila toquen. 
7-La festa inaugural es divideix en dues parts: al matí els nens d'escola bressol i infantil 
fan la cercavila per una part del camí escolar fins a la plaça de les Palmeres. Allà escolten 
un conte que IMEB presenta amb el títol "camí a l'escola". I a la tarda la cercavila és per 
Primària. El grup de percussió anima el camí mentre toquen. Un cop a la plaça cada escola fa 
un espectacle cançó amb motiu del tema. Els del Mestre canten els diferents Raps. Es fan 
els parlaments oportuns des dels diferents grups (escola,ampa,comerç i districte). I 
s'acaba amb una cançó del grup de percussió. 
La valoració va ser molt favorable. Els nens i nenes van participar molt activament en les 
diferents activitats plantejades. 
De cara al curs vinent cal veure com des d'escola i ampa es segueix mantenint viu el 
projecte i l'ús d'aquest camí escolar. 
  
Mònica Sandoval i Elisabet Manen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 


