
UN MÓN PER A LES PERSONES



EN QUÈ CONSISTEIX EL NOSTRE PROJECTE 
DE CAMINS ESCOLARS?

- És un projecte que 
consisteix en intentar 
que tots els nins i nines 
vagin a peu, o en 
bicicleta o en patinet de 
casa seva a l'escola.

- És un projecte a favor 
del medi ambient.

- És una cosa que fa 
l'escola a favor del 
poble.



OBJECTIUS DEL PROJECTE 
DELS CAMINS ESCOLARS

-  Aconseguir que els nins sàpiguen anar a 
peu a l'escola amb autonomia.
- Fer alguna cosa en contra del canvi climàtic.
- Fer que hi hagi menys cotxes i menys tràfic.
- Aconseguir que en els carrers la gent es 
trobi, es relacioni, faci el camí junts...
- Aconseguir que els infants facin exercici 
físic.
- Aconseguir que abans d'arribar a l'escola, 
els alumnes ja hagin viscut experiències, 
vivències...



EXPLICACIÓ DEL PROJECTE



A ALTRES LLOCS TAMBE FAN 
PROJECTES SEMBLANTS AL NOSTRE



COPENHAGEN: UNA CIUTAT PER A 
LES PERSONES I BICICLETES 

● Copenhag
en és la 
ciutat de 
les 
bicicletes 
i de les 
persones 
i per això 
és tant 
tranquil·l
a i té 
tanta 
qualitat 
de vida. 
És un 
exemple 
per altres 
ciutats



●SI ANAM A L'ESCOLA EN COTXE...
●  No aprenem a anar a peu.

●  No cuidam la nostra població.

●  No feim exercici físic.

●  No coneixem el nostre barri o 
el nostre poble.

●  No aprenem a anar tots sols.

●  Contaminam l'aire de Santa 
Eugènia.

●  No feim res per anar en contra 
del canvi climàtic.

●  Som uns ganduls.

●  No feim  relacions amb els 
companys.

.



●SI ANAM A L'ESCOLA EN 
BICICLETA O A PEU...

● No contaminam.
●  Aprenem a anar 

tots sols.
●  Feim exercici físic.
● Coneixem el nostre 

poble o el nostre 
barri. 

● Per tenir un poble 
sostenible.

● Perquè així feim que 
hi hagi manco 
cotxes, manco 
renou...

● Perquè feim alguna 
cosa en contra del 
canvi climàtic.

● Per fer relacions 
amb els companys 
de l'escola.                               

●  



ELS CAMINS DEL PROJECTE

● Hi ha 7 
camins o 
itineraris a 
tot el 
poble i 
tots 
arriben a 
l'escola:

● A: Va des 
de la 
farmàcia 
fins a 
l'escola.

● B: Va des 
de la 
Creueta 
fins a 
l'escola.

● C: Va des 
del Puig 
fins a 
l'escola.

● D: Va des 
del Puget 
fins a 
l'escola. 

● E: Va des 
del carrer 
Ramon 
Llull fins a 
l'escola.

● F: Va des 
de la 
carretera 
fins a 
l'escola.

● G: Va des 
del 
Poliesporti
u fins a 
l'escola.



ESCOLA

C. Biblioteca

B. Sa Creueta
A. Carretera abans de la 

Farmàcia

F. Carretera (Can 
Pala)

E. C/ Ramon Llull 
(mecànic)

D. Es Puget

G. Poliesportiu



LES RAJOLES, LES NOSTRES AMIGUES!

● Seguint les rajoles, 
ens indiquen el camí 
cap a l'escola.

● Si les seguim, no ens 
podem perdre

● Molts nins i nines de 
l'escola ja les han 
fetes i quedaran per 
sempre!



LES RAJOLES ENS AJUDEN A 
TROBAR EL CAMÍ FINS A L'ESCOLA

●  Són rajoles de fang fetes 
pels nins i nines nins de 
l'escola amb l'ajut d'un 
pintor anomenat Miquel 
Segura.

● I les hem fet al seu taller 
artístic 

● Cada alumne ha fet la seva                                    



QUI SÓN ELS AMICS DELS CAMINS ESCOLARS?

● Són 17 establiments

● Poliesportiu 

● Biblioteca

●  Can Topa (botiga)                  

●  Can Prim (bar) 

●  Can Topa (bar)

●  Centre de Salut

●  Correus

●  Vinya taujana

●  Carnisseria La Estrella

●  Perruqueria Monroe 

● Tradys (supermercat)

● Farmàcia                                              

● Estanc/papereria             

● Ajuntament 

● Mecànic

● Can Pala ( forn)

● Escoleta  Municipal 

● Can Guillot (materials de 
construcció)                                                                        

● Si un dia, un nin o 
una nina tengués 
algun problema 
anant pels camins, 
aquests establiments 
ens ajudarien...



ELS  ESTABLIMENTS AMICS QUE 
COL·LABOREN AMB EL PROJECTE



ELS  ESTABLIMENTS AMICS QUE 
COL·LABOREN AMB EL PROJECTE



VINA  A L'ESCOLA A PEU O AMB BICICLETA. 
DÓNA VIDA ALS CAMINS ESCOLARS!

Necessitam que molts nins i nines 
ho facin... perquè estimam la 
nostra escola i el nostre poble. 

Perquè estimam la Terra!!!!



AQUEST PROJECTE L’HEM DUT A TERME AL LLARG DE 
QUATRE ANYS I HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A:

● El CEIP Mestre Guillemet
● L’Ajuntament de Santa Eugènia amb els seus 

treballadors de la brigada
● Els establiments del nostre poble
● l’Amipa
● En Miquel Segura que ens ha cedit el seu 

taller i ens ha ajudat a dibuixar i pintar les 
rajoles 

● En Santi Topa que ens ha ajudat amb el 
disseny del projecte

● Els nostres infants i les nostres famílies
● A tots ells i elles. Gràcies!


