COMPROMÍS DE
BARCELONA PEL CLIMA

Projectes liderats per les entitats de
la xarxa Barcelona + Sostenible.

Ho has de saber:

CAMINS ESCOLARS SEGURS
Depèn de tu

Per reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i aconseguir
una ciutat més sostenible, volem incentivar les famílies a fer
el camí cap a l’escola a peu, en bici o amb transport públic,
potenciant el Camí Escolar.
Volem aconseguir camins escolars més segurs perquè les famílies
hi creguin i en facin ús. Per això, cal incidir en el factor que més
inseguretat genera: els cotxes. Per tenir Camins Escolars Segurs
plantegem una campanya de comunicació innovadora que els faci
visibles a tota la població i en particular als conductors, i promogui
el seu respecte.

Resultats esperats

Les 3 claus d’èxit

• Reducció del 10% d’infants que van de casa a l’escola en
cotxe en 2 anys, a les escoles participants

• Implicació activa de les escoles amb Camí Escolar i les Escoles
+ Sostenibles

• Zero accidents als camins escolars

• Transversalitat del projecte
• Oportunitat del moment: desplegament del Pla de Mobilitat
Urbana, programa Superilles

Amb qui treballarem

Accions principals

• Comunitat educativa: AMPA, equips docents

• Senyalització vertical i horitzontal de camins escolars

• Infants, com a protagonistes en la realització de la campanya

• Coproducció de la campanya i elements comunicatius amb les
escoles i instituts

• Comerciants
• Associacions i clubs de conductors

• Difusió a les xarxes socials i als mitjans
• Accions al carrer

QUE T’APORTA EL NOSTRE PROJECTE

AMB LA TEVA COL·LABORACIÓ ACONSEGUIREM...

• Als docents: un programa educatiu participatiu i innovador

• Reducció del trànsit motoritzat, de la sinistralitat i de les
emissions

• A entitats i empreses: reputació, projecció
• A tothom: satisfacció de participar en un projecte amb valors
solidaris

ENTITATS IMPLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE



• Implicació i motivació dels infants. Aprenentatges positius
• Un espai públic més amable, ampli i acollidor

