
Inauguració, maig de 2018

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.

Hola! Som la Comissió de Camí Escolar, formada per infants, famílies i mestres de 
l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Us volem parlar de com hem creat el projecte 
“Cuidem el nostre camí”.

Quan vam rebre la notícia que tindríem un camí escolar, el primer que vam fer va ser 
anar a informar-nos i a formar-nos. Què és això del camí escolar? I com es fa? Algunes 
mestres vam anar a una xerrada i a la Jornada “El dret dels infants a la ciutat”. I així 
vam descobrir que el camí és una oportunitat per arrelar al nostre barri i per participar 
activament en la nostra comunitat, en el nostre cas al Poble-sec.

Després vam crear la Comissió d’Alumnes de Camí Escolar, formada per una persona 
representant de cada grup, des de P5 fins a 6è. Un total de 14 infants, acompanyats per 
una referent de l’equip de mestres i una de l’AMPA.

Vam organitzar-nos tota l’escola per omplir les enquestes i els mapes, ajudant-nos entre 
nivells i rebent els suport de mestres i famílies. I amb molt d’esforç ho vam aconseguir!

Després vam crear la llibreta de grup, una eina que ens serveix per portar les opinions 
del grup a la comissió i retornar el que hem fet a la comissió a l’aula.

Vam definir el camí escolar com l’espai que hi ha entre les nostres cases i l’escola, o 
sigui, el nostre barri. I vam sortir a observar amb mirada crítica els carrers i places. Què 
ens agrada i què volem canviar. Sabeu què? Encara que a vegades està brut, hi ha cotxes 
mal aparcats, hi ha massa terrasses i no hi podem jugar a pilota... ens encanta el nostre 
barri!

Després vam trobar-nos per triar els nostres espais amics. Què és una amistat? Com em 
sento amb les meves amistats? Què els dono? I què n’espero? En quins espais del barri 
em sento com amb les amistats? Va sortir així una primera llista. I vam escriure una 
carta per preguntar si volien ser els nostres amics.

En una reunió amb gent molt seriosa (representants de la política!) vam acabar de 
definir la llista d’espais amics, i a posar en comú com volem la festa d’inauguració. 
Farem un cercavila pel barri, amb globus i batucada. I després, al pati de l’escola hi 
parlaran les persones grans i algú de nosaltres. I després ballarem, farem pica-pica i 
jocs al pati. Tot el barri hi estarà convidat!

Poble Sec
Sants-Montjuïc
Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Hem conegut botiguers amics que ens ajudaran si ho necessitem.
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1. Escola Mossèn Jacint Verdaguer – C/Lleida, 32 
2. Associació de Veïns Poble Sec – C/Margarit, 23 
3. Coordinadora d’entitats del Poble Sec – C/de la Concòrdia, 33 
4. Espai 12@16 – C/ de la Concòrdia, 35 
5. Centre Cívic el Sortidor – Plaça del Sortidor 12 
6. Biblioteca Francesc Boix – C/de Blai, 34 
7. CAP les Hortes – C/Nou de la Rambla, 177 
8. Pista poliesportiva les tres Xemeneies – C/Vila i Vilà, 36 
9. Centre Cultural Albareda – C/d’Albareda, 22 
10. Guàrdia Urbana del Districte de Sants-Montjuïc – C/de la Guàrdia Urbana, 2 
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Aquestes dues (3 i 4) es solapen al mapa.  
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