Camí escolar, espai amic
Cap a una nova cultura de la
mobilitat que prioritza la qualitat de
vida de les persones i el respecte a
l’entorn ambiental i social
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”CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC” !
A LA CIUTAT DE BARCELONA

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
ORÍGEN I REFERENTS
La ciutat dels infants (F. Tonucci)
Abans els nens i les nenes es consideraven part de la
ciutat i compartien l’espai públic amb els adults, ara la
ciutat creix i tenim com model l’home adult i el cotxe, la
ciutat feta pels cotxes s’ha fet incòmode pels infants i això
fa que no visquin la vida pública de la ciutat.
Idees extretes d’una entrevista realitzada pels alumnes de l’Escola Reina Violant a F. Tonucci

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
actualitat
El Camí escolar a Barcelona
El curs 2013-2014 hi ha 123 centres educatius
de tots els districtes de la ciutat adherits al
programa camí escolar, espai amic. 24 entitats
adherides al programa i 753 botigues amigues.
En els programa participen escoles bressols,
escoles de primària i instituts.

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
MOTIVACIONS
Hi ha molts motius
per impulsar
projectes d’aquestes
característiques.
El camí escolar, espai
amic incideix en
l’origen de problemes
que afecten a la
infància.

Font: camino escolar paso
a paso, Dirección General
de Tráfico, 2013
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QUÈ ÉS?
Barri per les
persones
Recuperar
l’espai públic
Dinamitzar i
articular escola entorn

El camí escolar, espai amic el definim com una estratègia
educativa, de participació i de barri amb un gran potencial
transformador i de millora de l’entorn físic i relacional.

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
QUI PARTICIPA?
Els nois i noies
en edat escolar

Les AMPA i les
famílies

agents
participants

Administració
municipal:
IMEB, Districte,
Àrea mobilitat i
Guàrdia Urbana

El professorat
de l’escola

Associacions i
entitats del
barri i
comerciants

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
tothom eduquem
”Per educar un infant cal tota una tribu”
Pensament masai
•
•
•

Ciutat, barri educador
Reforç a la tasca educativa de l’escola
Relació amb altres programes que s’estan portant a
terme i amb els que es comparteixen valors (agenda
21, el comerç i les escoles, educació vial...)

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
PAS A PAS
Accions pedagògiques
• Accions que ens permetin: desenvolupar habilitats espacials
bàsiques, incrementar la visió critica, enfortir el sentiment de
pertinença al barri, potenciar l’anàlisi i reflexió sobre l’espai
públic (ocupació, usos,...)
• Relacionem-ho en projectes que ja estem fent: agenda21,
comerç i escola

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
Pas a Pas
Accions pedagògiques
A l’escola ja es treballen molts continguts que tenen
a veure amb aspectes relacionats amb el camí
escolar:
•
•
•
•

coneixement del medi natural, social i cultural
educació artística
matemàtiques
llengües

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
Pas a Pas
Coneixement del medi natural, social i cultural
•

•
•

sortida pel voltants de l’escola identificant llocs importància
històrica, elements socials (ajuntament, centres culturals,
escoles...), mitjans de transport, comerços (el comerç i les
escoles)
identificar al camí de casa a l’escola en un mapa
identificar en un mapa en paper o googlemaps

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
Pas a Pas
Educació artística
•
•
•
•
•

sortida fotogràfica a escultures o edificis emblemàtics
gimcana fotogràfica del barri, comparar amb fotografies
antigues.
registrar sons que es donen en diferents indrets del barri
coneixem la bici a través de fotografies
disseny de material de difusió del camí (cartells, la mascota
del camí...)

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
Pas a Pas
matemàtiques
•
•
•
•
•

càlcul de distàncies i superfícies
buidat de les dades de la diagnosi, elaboració de
taules numèriques, anàlisi resultats...
inventari de mobiliari urbà
mesurar voreres, pas de vianants etc.
formes geomètriques des de l’espai

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
Pas a Pas
llengües
•

•

Entrevistes a persones gran que visqui
al barri fa molts anys (canvis que s’han
produït, que ha canviat a nivell de
comerç, què ha millorat etc.)
Gimcana pels comerços del barri on
s’amaguen novel·les de la biblioteca.

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC!
PAS A PAS
Accions comunitàries
• La ciutat i el barri tenen un enorme potencial com agent
educatiu.
• És necessari recuperar el carrer i l’espai públic com espai de
relació i de convivència.
• Per aquests motius haurem de dissenyar accions que ens
permetin implicar als agents socials del barri en el projecte del
camí escolar, espai amic i promoure accions per recuperar
l’espai públic com un espai de relació.(bicicletada sagrada
família)

Botigues amigues del camí escolar, espai amic de l’escola Lys
Districte Sarrià – Sant Gervasi

01
02
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05
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08
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17
18
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20
21

Bar-Granja La Moreneta, c/Puig-reig 12
Farmàcia Espinet, c/Puig-reig 10
Supermercat Pròxim, ronda General Mitre 188
La Perruqueria Lydia, c/Puig-reig 5
Perruqueria Francisco, ronda General Mitre 188 bis
Forn Julis Verne, c/Jules Verne 6-4
Papereria-Quiosc Idees, c/Jules Verne 1-3
Sastreria Mà d’or, c/Pàdua 68
Bar La cantonada, c/Pàdua 89
Pastisseria Badia Roca, c/Pàdua 91
Carnisseria Albi, c/Pàdua 95
Fruiteria Dylan c/Pàdua 101
Speed Copy c/Pàdua 103
Xarcuteria Lluís Bragulat, c/Pàdua 105
Forn L’art de pa, c/Pàdua 110
Floristeria Flors Marina, c/Pàdua 98
Bar-Bodega Pàdua, c/Pàdua 92
Merceria La Troca, c/Pàdua 90
Gosos & Gats, c/Pàdua
Peixateria La platjeta de Pàdua, c/Rios Rosas 30
Perruqueria Daoiz, c/Rios Rosas 61
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23
24
25
26
27
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30
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32
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36
37
38
39
40
41
42

Latiendadelcoche.com, c/Rios Rosas 46
Gimnàs Sport femení Balmes, c/Rios Rosas 40-42
Sabateria Casanovas, c/Balmes 368
Llibreria Platon, c/Balmes 370
Forn de pa Mònica, ronda General Mitre 179-181
Farmàcia Emma Ribes, ronda General Mitre 201
Farmàcia Casa Juana, c/Escipió 53-55
Jardineria Putxet, ronda General Mitre 219
Escola de música Berna c/Berna 5-7
Escola de música Trémolo c/Vallirana 79-81
Forn, c/Septimania 2
Floristeria Flor de vent, plaça Sant Joaquim 8
Farmàcia Zaragoza, c/Saragossa 133
Tetereria Tetere, c/Saragossa 113
Productes ecològics Bo de Bo, c/Sant Hermenegild 7
Matalassera Tapisseria, c/Saragossa 64
Estanc-Papereria Montse papers, c/balmes 326-328
Farmàcia Pàdua Apotheke, c/Balmes 338
Marcs i quadres Carreras, pça Joaquim Folguera 1
Xarcuteria Joaquim i Imma, pça. Joaquim Folguera 9
Tintoreria i Bugaderia Eva, C/Teodora Lamadrid 14

!
Barcelona, febrer 2013

Moltes gràcies per la seva atenció.
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