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Hem conegut botiguers amics que ens ajudaran si ho necessitem.

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 camí escolar Parc de la Pegaso és un projecte educatiu per millorar la mobilitat i la 
convivència. Està format pels carrers més utilitzats per les famílies en el trajecte de 
casa a l’escola, carrers que s’han senyalitzat de manera especial amb les onades verdes 
i els triangles verticals.

El nostre camí escolar és, alhora, una estratègia participativa que promou el treball 
conjunt de les diferents comunitats educatives que en formem part: alumnes, mestres, 
famílies… tots podem dir-hi la nostra per suggerir millores en el nostre entorn proper i 
ajudar a transformar la ciutat en un espai més amable.

El camí escolar és, també, una bona oportunitat per crear xarxa amb els comerços i 
les entitats del barri. Així, les botigues amigues esdevenen punts de referència per als 
infants que es desplacen a peu, la qual cosa facilita la seva autonomia i reforça la seva 
seguretat. Les reconeixerem pel distintiu i hi trobarem adults que ens poden ajudar quan 
calgui.

Entre tots i totes fem del nostre camí escolar un espai amic!

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 dona 

seguretat en anar  
cap a l’escola.  

Encara que anem 
i tornem sols, ens 

sentim segurs.
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