
El projecte de camí escolar espai amic 
és una estratègia educativa, transversal 
i participativa amb un gran potencial 
transformador i de millora de l’entorn.

El programa camí escolar espai amic vol aconseguir que els infants tinguin millors 
condicions per poder anar de manera autònoma a l’escola, amb més seguretat, menys 
cotxes i menys contaminació.

Amb aquest objectiu els diferents membres de la comunitat educativa i AFA hem 
treballat molt, i amb aquesta campanya volem donar a conèixer el Camí a les escoles,  
a totes les famílies i veïns i veïnes.

Camí escolar espai amic?

L’objectiu del projecte és que els nens i nenes puguin guanyar autonomia i anar a 
l’escola sols i soles, o amb els amics i amigues. Per això hem treballat i seguim 
treballant per tenir entorns segurs. Hem conegut més el barri i hem proposat millores 
de l’entorn de l’escola. Tot amb l’objectiu de reduir al mínim el risc d’accidents i fer que 
els carrers siguin més segurs.

Tot i així, cal continuar treballant en aquest àmbit conjuntament famílies, escoles, barri  
i Ajuntament per adoptar més mesures, fer-hi més millores i tenir més idees.

Agraïm de tot cor la col·laboració a les famílies i espais amics (botigues i entitats) que 
han participat en el nostre projecte.

Les onades verdes 
del terra informen 

la gent que cal 
vigilar perquè hi ha 
una escola a prop.

Hem descobert 
alguns espais  

del nostre entorn 
que no coneixíem.

El camí escolar, 
espai amic ens dóna 

seguretat en anar cap 
a l’escola. Encara que 
anem i tornem sols/

soles, ens sentim 
segurs i segures.
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