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El camí escolar 
La corresponsabilitat de la ciutadania

Data d’inici: curs 1999-2000

Promotors

Fòrum Cívic Sagrada Família

Escola Tabor
C/ Cartagena 231-239
Tel. 93.435.10.10

Informació
Centre Cívic Sagrada Família
C/ Mallorca 425-435
Tel. 93. 446.26.20

El camí escolar és una via de circulació preferent, escollida entre aquells
recorreguts més utilitzats pels alumnes, que facilita que anar a l'escola sigui
una activitat agradable i segura, dins d'un model de districte més sosteni-
ble. Promou que els nens i les nenes s’hi desplacin a peu sense l’acompanya-
ment d’un adult, afavoreix la integració de l'escola en la dinàmica diària del
barri i fa partíceps a veïns i comerciants de l'educació comunitària.

objectius de 
l’actuació 

Des de 1998, el Fòrum Cívic
de la Sagrada Família, que
aplega l'administració
municipal i els agents
socials del barri, està
duent a terme un conjunt
d’actuacions per millorar la
qualitat ambiental de la
zona i crear una conscièn-
cia ciutadana que afavorei-
xi unes actituds més ecolò-
giques i alhora permeti
avançar cap a  un model de
districte i de ciutat més
sostenible, dins el marc del
Projecte Educatiu de Ciutat
impulsat per l’IMEB.

Per iniciativa de
l'Associació de Veïns, el
camí escolar del CEIP Tabor

és una de les accions
destinades a fer de la via
pública un espai de socia-
lització, i donar prioritat a
la mobilitat dels vianants,
la circulació de bicicletes i
l'ús del transport públic.

En la seva elaboració, s’ha
implicat els alumnes
(tenint en compte les seves
vivències, dificultats, pors),
els pares i mares (sobre els
hàbits d'anar a l'escola) i
els mestres (incorporant el
camí escolar en la dinàmi-
ca educativa). Per la seva
banda, l'administració
municipal, a més del
suport tècnic, ha executat
les primeres actuacions

necessàries a la via pública
i en la regulació del trànsit
per fer més segur el des-
plaçament a peu fins a
l’escola.

Per últim, s’ha endegat
una campanya informativa
destinada a sensibilitzar
els veïns i implicar activa-
ment els comerciants del
barri per fomentar la
corresponsabilitat de la
ciutadania en el camí
escolar.

Aquest projecte s’anirà
desenvolupant de forma
contínua per avançar en
noves accions de partici-
pació i millora.

descripció de 
l’actuació



Altres experiències
similars

S'estan engegant a Barcelona
diverses actuacions amb objec-
tius similars a l'Esquerra de
l'Eixample, al districte de Sants-
Montjuïc i a Sarrià.
En l'àmbit europeu, cal destacar
les experiències de diferents
ciutats italianes (especialment

de Reggio Emilia i el Piemont) i
la d’altres estats europeus com
el Regne Unit (South
Gloucestershire), Alemanya,
Països Nòrdics, Luxemburg o
Suïssa.

Què s’ha fet a la via pública?

Diversos trams dels carrers Provença, Mallorca,
Cartagena i el passatge Vilaret, al voltant de l’escola,
s'han adequat com a via de circulació preferent per
als alumnes de l’escola Tabor:

• Senyalitzacions verticals de "zona escolar" a 
passos de vianants i horitzontals en la calçada
abans dels passos de vianants

• Nova regulació semafòrica en les cruïlles per fer
parar els cotxes que vénen del carrer perpendicular

• Instal·lació de miralls parabòlics a la sortida
d'alguns pàrkings de la zona i senyalització per als
vianants

•Prohibició d'estacionament de motocicletes a les
voreres i habilitació d'aparcaments per a aquestes a
prop dels passos de vianants

• Apropament dels contenidors de recollida selectiva
a l'escola

• Passatge Vilaret peatonal

Què poden fer els ciutadans?

• Cedir el pas als nens i les nenes
• Respectar les senyalitzacions
• Vigilar la sortida dels pàrkings
• No aparcar a les voreres
• Contribuir a la seguretat dels nens i les nenes
• Ser voluntari del camí escolar

El camí escolar
La corresponsabilitat de la ciutadania

Carrer Provença

Carrer de Mallorca

Carrer de València
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Si voleu més informació, adreceu-vos als punts de contacte o al Centre de Recursos  Barcelona Sostenible
C/  Nil Fabra, 20 baixos 08012 Barcelona - Telf. 93 237 47 43 / 93 237 38 04

El 90% dels alum-
nes van a peu a
l’Escola Tabor a
través d’un camí
que actualment
és més segur.


