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> Decàleg del camí escolar
Els pares i mares de l’Escola Costa i Llobera ens comprometem:
A treballar per aconseguir un entorn per als nostres fills i filles més segur, més humà i més a la
mida dels infants, i el camí escolar és una fita tangible.
Les famílies procurarem que els desplaçaments a l’Escola de la canalla, ja des de petits, sigui al
més sostenible possible. Reivindiquem els beneficis del “caminar i passejar” i potenciem l’ús del
transport públic.
Si hem d’arribar a l’Escola amb vehicle privat, ens comprometem a no aparcar damunt dels passos
de vianants i a no obstaculitzar, en cap cas, el transport públic, els moviments dels autocars que
duen els infants en ruta i, evidentment, el trànsit de vianants.
Volem educar els nostres infants en el respecte per la natura urbana que ens envolta –el parc de
l’Oreneta i el Torrent de les Monges- i també pel mobiliari urbà.
Des de l’Escola i des de casa es farà pedagogia d’educació viària: de les normes de circulació, dels
senyals de trànsit i de comportament viari.
L’AMPA i l’Escola contactaran amb el Centre Esportiu de Can Caralleu, l’Acadèmia de Medicina,
l’Escola Bressol Municipal Can Caralleu i la Creu Blanca perquè siguin centres amics: llocs de
referència per als nens i nenes que fan el camí sols.
Las mares i pares intentarem potenciar, en la mesura del possible, que les pujades i baixades
barri-escola es facin conjuntament amb d’altres adults i altres criatures, perquè els infants, ja des
de petits, s’acostumin a anar i tornar de l’escola en grup. Volem que l’amistat i la complicitat dels
infants els facin fruir dels trajectes.
Treballarem per donar el valor adequat a la idea de “grup”. El grup s’ajuda, es fa companyia, es
protegeix i, per tant, dóna seguretat als que en formen part.
Volem que els nois i noies que van sols a l’escola entenguin que “el camí escolar” pot ser una eina
per créixer i madurar.
Apostem perquè els infants guanyin en autonomia, però, al hora en responsabilitat: els nois i noies
grans han de ser conscients dels seus propis actes, han de tenir respecte cap als infants més petits,
circular amb precaució, tenint especial cura amb la gent gran i les persones amb cotxets de bebès.
Entenem que el camí escolar és una oportunitat per millorar la qualitat de vida de tota la família
i també una gran eina perquè la gent jove prengui consciència de si mateixa, de l’altra i del seu
entorn immediat i diari.
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