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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.

La nostra escola, el nostre camí

Ens trobem a la confluència dels barris de Torre LLobeta, Vilapicina, Porta, Turó de la 
Peira i Verdum. Per tant, hi ha infants que venen caminant fins a l’escola des de punts 
molt diversos.

Volíem saber si aquests camins oferien garanties de seguretat i si les senyalitzacions 
eren òptimes, especialment per als infants que fan sols el trajecte de casa a l’escola. 
Així doncs, el curs 2016-2017 vam començar marcant els itineraris més transitats per 
arribar a l’escola i el curs 2017-18 vam detectar i fotografiar els punts conflictius, els 
vam fer arribar als responsables del projecte i, poc temps després, els alumnes, a la 
seu del Districte, van explicar als Serveis Tècnics tot el que havíem detectat per tal de 
millorar-lo.

Per què la nostra escola vol el Camí escolar espai amic?

Perquè volem uns carrers i places per on els infants es puguin desplaçar amb 
tranquil·litat, amb seguretat, que fomenti l’autonomia i amb bona accessibilitat per a 
tothom. 

Endinsar-nos en aquest projecte ens ha permès conèixer millor el nostre entorn, 
conèixer millor les rutines de camí de l’escola dels nostres infants, ser agents actius per 
millorar el barri, i, sobretot, cohesionar escola, famílies i barri.

Volem que les botigues i entitats amigues siguin punts d’acollida i referència per als 
nostres nens i nenes.

Qui ho ha fet possible?

Escola, AMPA i alumnat de l’escola FEDAC Amílcar  juntament amb el Districte de Nou 
Barris i l’IMEB.

Nou Barris

Vilapicina i la Torre Llobeta
Escola FEDAC Amílcar

Hem conegut botiguers amics que ens ajudaran si ho necessitem.
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