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Els camins 
escolars

L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris segurs i 
còmodes en els trajectes de casa a l’escola. Els camins escolars van néixer a la dècada de 
1970 a diferents ciutats europees per tal de reduir els accidents en les zones properes a les 
escoles. A l’Estat espanyol, es van començar a posar en marxa fa una dècada i Barcelona 
s’ha convertit, juntament amb altres municipis com Granollers, Sant Sebastià, Guadalajara, 
Sevilla, Segòvia o Madrid, en una ciutat de referència en aquest àmbit.

Els camins escolars són una estratègia educativa 
que facilita que els infants, de manera autònoma 
i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de 
casa a l’escola, però sobretot fomenten els valors 
del respecte, la responsabilitat i la bona convivèn-
cia entre tota la comunitat educativa i el barri.

Projecte participatiu
Barcelona ha estat un municipi precursor en 
la implantació dels camins escolars. L’any 
2002 va començar a implicar-se en aquest 
projecte educatiu i actualment ja són 78 els 
centres educatius que, en diferents fases del 
pla, estan treballant en el seu camí escolar.

Aquest és un projecte participatiu i transversal 
on, abans de res, és imprescindible que l’escola 
i l’AMPA es posin d’acord i s’impliquin per treba-
llar en el pla i que les famílies (pares, mares, avis, 
cangurs i alumnat) també s’hi comprometin.

A partir d’aquí tots els agents implicats en el 
procés començaran a treballar per fer avançar 
el projecte: l’escola, l’AMPA i l’alumnat amb el 
suport tècnic del districte, que és qui coordina 
tot el procés de treball; també l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, que ofereix el suport 
pedagògic al professorat, a l’AMPA i a les famí-
lies; l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, 
que junt amb el districte portarà a terme les 
actuacions de millora convenients, i, finalment, la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, el Servei d’Educa-
ció Viària i els agents de circulació dels districtes.

Com neix un camí escolar?
El procés per establir un camí escolar a la ciutat 
de Barcelona consta de diverses fases i és im-
prescindible que siguin l’escola i l’AMPA qui de 
comú acord ho sol·licitin al districte.

El projecte s’inicia amb la fase de diagnosi. El 
districte encarrega un estudi per conèixer de 
primera mà els hàbits de mobilitat de l’alum-
nat. A partir d’aquestes dades, s’elabora un pla 
d’actuacions tècniques de millora dels carrers de 
l’entorn del centre educatiu.

Maribel Cruset, coordinadora de l’equip de mo-
nitors del Servei d’Educació Viària de la Guàr-
dia Urbana de Barcelona, i Mercè Navarro, 
referent de Camí Escolar de la direcció de Mo-
bilitat de ’Ajuntament de Barcelona, expliquen: 
“S’ofereix una proposta didàctica per treballar 
conjuntament amb el professorat que consis-
teix a dinamitzar l’itinerari del camí escolar, 
d’aquesta manera els alumnes practiquen any 
rere any l’ús segur d’aquest recorregut”. 

Des del punt de vista de la mobilitat a peu de 
carrer, el districte, d’acord amb la direcció de 
Mobilitat, actuen en l’espai públic i apli-
quen un conjunt de mesures tècniques que 
contribueixen a fer més agradables i segurs 
els itineraris del camí escolar. La direcció de 
Mobilitat, entre altres mesures, s’encarrega de 
revisar l’ordenació viària de les zones del camí 
escolar, millorar la senyalització, modificar la 
ubicació  del mobiliari urbà que pugui ser un 
obstacle per als vianants, canviar les òptiques 
dels semàfors i pintar el logotip de “Camí 
escolar, espai amic’’ en els passos de vianants 
propers a les escoles.

El camí escolar, però, no s’acaba amb la 
presentació pública de l’itinerari i la realització 
de les millores tècniques, sinó que s’hi ha de  
continuar treballant. Cal que el projecte s’in-
corpori a la dinàmica habitual de l’escola, que 
seguirà tenint el suport de l’Administració.

Entre els centres de Barcelona que actualment 
treballen el camí escolar i compten amb un iti-
nerari ben definit hi ha una escola del barri de 
Prosperitat, al districte de Nou Barris; 14 del 
barri del Poblenou, al districte de Sant Martí; 
tres del districte de Sarrià-Sant Gervasi i dues 
del districte de Sants-Montjuïc.

Per a més informació podeu consultar 
el web bcn.cat/camiescolar
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Segurs pas a pas cap a l’escolaElena López

Camí escolar de l’Escola Prosperitat, del districte de 
Nou Barris de Barcelona.

En els passos de vianants propers a les escoles que implanten un camí escolar es pinta el logotip de “Camí 
escolar, espai amic”.

Barcelona ha estat un 
municipi precursor en la 
implantació dels camins 
escolars


