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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 nostre camí!

Aquest projecte el van començar fa temps amb molta il·lusió l’escola i l’AMPA. Té per fi-
nalitat aconseguir garanties que els nostres alumnes tinguin seguretat en el seu trajecte 
de casa a l’escola.

Volem donar a conèixer el nostre camí escolar a tota la comunitat educativa, entitats pro-
peres i veïnat.

Camí escolar espai amic?

Els camins escolars són una estratègia educativa que facilita l’itinerari de casa a l’escola 
de manera autònoma i segura.

L’objectiu del projecte és que els nens puguin guanyar autonomia i anar a l’escola sols o 
amb els amics, i les famílies puguin estar tranquil·les perquè hi ha persones que  col·la-
boren en cas de necessitat, però sobretot volem fomentar els valors del respecte, la res-
ponsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i el barri.

Estem molt agraïts per la col·laboració de les famílies, AMPA, botigues i Ajuntament en 
el nostre projecte.

Sant Martí
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Les onades verdes 
de terra informen 

que cal vigilar 
perquè hi ha una 

escola a prop.

El recorregut a 
casa nostra és 

més segur, anem 
més tranquils 
i ens sentim 

acompanyats.

Ens trobem més 
segurs gràcies al 
camí escolar, si 

tenim una necessitat 
tenim una botiga 

amiga que ens 
ajudarà a resoldre  

el problema.

Hem conegut botiguers amics que 
ens ajudaran si ho necessitem.
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