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Camins Escolars. Mobilitat segura i sostenible per als infants de Badalona 

Dades generals: 

Institut Badalona VII 

Barcelonès 

Jordi Villar 

jvillar7@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

El Camí Escolar és una actuació que permet l'accés d'anada i tornada de l'escola a casa fent del 

carrer un entorn segur, acollidor i formatiu per als infants. És una via de circulació preferent 

senyalitzada i que optimitza els recorreguts més utilitzats. Per a definir aquests itineraris, el 

Departament de Mobilitat de la regidoria d'Espais Públics de l'Ajuntament de Badalona fa uns 

estudis previs a base de treball de camp i d'enquestes a l'alumnat i a les famílies de cada 

centre. 

El projecte consisteix en què joves de l'Institut Badalona VII dissenyin, implementin i avaluïn un 

conjunt d'eines TIC que facilitin aquesta recopilació de dades per part de l'entitat municipal. 

L'objectiu és doble: activar els mecanismes de participació ciutadana i adaptar al màxim el 

disseny del Camí Escolar a la realitat de cada família. 

Aquestes eines digitals van des d'enquestes telemàtiques fins al disseny d'apps de «tracking» 

per a traçar amb precisió els itineraris de cada alumne, o bé d'altres en funció de les 

necessitats que es detectin en l'estudi previ. D'aquesta manera a més d'una tasca de servei a la 

ciutadania, també es pren consciència de la qüestió de la mobilitat segura i sostenible a 

Badalona. 

Aprenentatges que s'han donat: 

- Consciència de mobilitat segura i sostenible. 

- Criteris mediambientals. 

- Coneixement de l'entorn i dels hàbits ciutadans. 

- Urbanisme. 

- Ús de les TAC aplicades a aquests àmbits. 

Descripció del servei: 

Disseny, implementació i avaluació d'un conjunt d'eines TIC que faciliten la participació 

ciutadana, augmenten la fiabilitat i redueixen el temps del disseny dels camins escolars per a 

les entitats implicades. 

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana 
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Matèries implicades: Cultura i valors ètics, Tecnologia, Ciències Socials, Visual i Plàstica, 

Matemàtiques, Ciències Naturals, Emprenedoria, Comunicació Audiovisual 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Setembre 2016 

Data de finalització del projecte: Juny 2017 

Entitats que participen a l'experiència: Departament de Mobilitat, Regidoria d'Espais 

Públics de l'Ajuntament de Badalona, AMPAs de Badalona 

Vegeu el bloc del projecte "Camins escolars a Badalona"  

Vegeu un vídeo resum de la proposta "Camins escolars a Badalona" 

Dades de contacte 

Adreça: C/ d'Ausiàs Marc, 86 

Població: Badalona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 933 978 511 

Correu electrònic: jvillar7@xtec.cat 

Web: caminsescolarsbdn.cat 

 


