
Voleu engegar una Campanya de comunicació al vostre centre? Voleu que 

es conegui i es respecti el Camí escolar? Durant el proper curs podreu crear una 
agència de comunicació i viure l’experiència de ser periodistes i comunicadores. Us 
presentarem una nova microxarxa el proper 30 de maig. 

Fem Campanya per a uns camins escolars segurs i sostenibles, ofereix la 
possibilitat d’aprendre a dissenyar amb l’alumnat una campanya de comunicació amb 
l’objectiu de sensibilitzar sobre la importància d’una circulació segura als entorns 
escolars. Amb una pacificació del trànsit aconseguim més autonomia dels infants i joves 
i promocionem la mobilitat sostenible.  

En què consistirà? 

Des del mes de setembre al maig del curs 2017-2018, es realitzaran 4 sessions de formació 
on s’oferiran eines i recursos per engegar la campanya de comunicació al vostre centre. 
Hi haurà un suport tècnic extern per part d’un expert en comunicació i de diferents entitats 
relacionades amb la mobilitat sostenible. La proposta està dirigida tan a centres 
educatius com a AMPA/AFA que vulgueu, juntament amb els nois i noies, donar 
visibilitat als Camins escolars. 

Per poder-vos explicar tots els detalls i el funcionament d’aquesta nova microxarxa, us 
convoquem a una sessió informativa el dia 30 de maig de 17:30 a 19:00 h. a la Sala 
Barcelona (Avda Diagonal 240, 2a planta). Hi assistirà, també, la Carme Ruiz (tècnica 

de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona) per explicar l’edició del Dia sense 
Cotxes d’enguany, enmarcat en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es 
farà del 16 al 22 de setembre de 2017.  Aprofitarem per donar idees i recursos. Animeu-
vos a participar! L’any passat s’hi van engrescar 17 centres i va ser tot un èxit. Podeu 
veure tot allò que van fer aquí.  

 Inscripció a la sessió informativa del dia 30 de maig mitjançant aquest enllaç 
(termini fins el 26 de maig)  

Us hi esperem!!! 

 

Camí escolar, espai amic 

Escoles+Sostenibles 

 

 


