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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.
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Les onades verdes 
de terra informen 

que cal vigilar 
perquè hi ha una 

escola a prop.

Què és?
Des de principis del curs 2016-2017, les nostres escoles formen part del projecte Camí 
escolar espai amic promogut per l’Ajuntament de Barcelona. És un projecte educatiu que 
busca transformar l’entorn en un barri amic i fer més segur i atractiu el camí d’anada i 
tornada a l’escola.

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

Què volem?
Afavorir una mobilitat sostenible, la mobilitat a peu.

Facilitar l’autonomia personal dels infants i millorar la seva capacitat d’orientació.

Millorar la qualitat de vida dels nens i les nenes i de la resta de la ciutadania.

Incrementar la qualitat de l’espai públic i l’accessibilitat, en el sentit que tothom pugui 
desplaçar-se sense obstacles.

Millorar el coneixement del barri.

Identificar i reduir les situacions de perill o inseguretat viària.

Recuperar l’espai públic com un espai de relació i de convivència, i fomentar la cohesió 
social al barri.

Què farem?
Aquest és l’inici d’un procés que pretén fer més barri. Un barri amb escoles, equipaments 
i espais públics, més viu i segur per als infants i per a les famílies.

Seguirem duent a terme accions de socialització i sensibilització ciutadana.

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.

Fem escola, fe
m barri

 - F
ort P

ienc



Eixample
Fort Pienc
Escola Sagrado Corazón
Escola Fort Pienc

C
arrer de Sicília

C
arrer de Sardenya

C
arrer de la M

arina

C
arrer de Lepant

Carrer d’Alí Bei

Carrer d’Ausiàs Marc

Carre
r d

e Ribes

Carrer de Casp

C
arrer P

adilla

Biblioteca 
Pública Arús

El Rec Ateneu 
Popular Fort Pienc

Institut
Fort Pius

Centre Cívic
Fort Pienc

Teatre Nacional
de Catalunya

ESCOLA
SAGRADO 
CORAZÓN

ESCOLA 
FORT PIENC Biblioteca

Fort Pienc

Escola Bressol Pública
El Tren de Fort Pienc

Sala
Versus Glòries

L’Auditori

Arc de Triomf

Girona

Marina

Avin
guda  M

erid
iana

Avinguda Diagonal
Gran Via de les  

Corts Catalanes


