Els primers projectes de camí escolar es varen iniciar a Barcelona l’any 2000, com una iniciativa de l’Institut d’Educació
(IMEB), en col·laboració amb els districtes de la ciutat, la direcció de Mobilitat i el Servei d’Educació Viària de la Guàrdia
Urbana. Durant els dos últims anys, des de l’IMEB s’ha impulsat la reorientació del model de camí escolar amb aquests
principis orientadors:
La concepció de la ciutat i el barri com a potents agents educadors que permeten ampliar i consolidar experiències
viscudes i relacionar coneixements.
La consideració de l’educació com una responsabilitat compartida, més enllà de l’escola.
La necessitat de repensar la relació entre escola-família-barri-ciutat.
El reconeixement del dret a participar dels infants com a ciutadans
A partir d’aquests principis, s’ha desenvolupat una sèrie d’accions de suport tècnic, pedagògic i de sensibilització a la
comunitat coordinades amb l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i els districtes.
L’Àgora és un espai virtual compartit per professionals de l’educació, les AMPA i la comunitat on poden difondre i mantenir
vius els diferents camins escolars de la ciutat.

La xarxa dels Camins Escolars del Poblenou. Presència a mitjans.

Les mares i pares del Poblenou. Un exemple d’iniciativa educativa, participació
ciutadana i treball en xarxa.

Monogràfic: El Pedibús: Una manera segura i creativa de canviar els hàbits de
mobilitat.

L’Institut d’Educació va començar els curs 2008-2009 un seminari - taller que pretén treballar
implantació de projectes pedagògics en el si de cada centre al voltant dels Camins Escolars.

la planificació i la

Aquest seminari-taller adreçat al professorat és un espai on treballar processos de reflexió compartits, intercanvi
d’experiències dels diferents centres escolars i on es poden elaborar materials que facilitin tant el desenvolupament
d’accions educatives en cada institució participant com que aquestes puguin servir d’orientació de cara a facilitar
l’elaboració de projectes pedagògics al voltant del camí escolar en altres centres i entorns.
L’Institut d’Educació creu que per mantenir vius els Camins Escolars de la ciutat és necessari anar més enllà d’ unes
mesures urbanístiques per garantir la seguretat i ha orientat el projecte a utilitzar aquest entorn més proper com un pont
entre escola i barri-ciutat-món on ampliar i consolidar experiències viscudes i interrelacionar els coneixements escolars.
Si esteu interessats en participar
genericaccioeducativa@bcn.cat

en

el

seminari

d’enguany,

podeu

contactar
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electrònic:

Els participants del seminari-taller 2008-2009 han estat: Joaquim Marco, director del CEIP Els Llorers, Montserrat Payès,
directora del CEIP Joan Miró, Anna Grande, directora de l'EBM El Xalet de la Paperera, Fina Mayol, directora de l'EBM La Mar
Xica i Katty Clermon, directora del CEIP Prosperitat. Es va treballar al voltant de tres projectes: Camí Escolar i Escola
Bressol, Camí Escolar i Matemàtiques i Camí Amic i Mediambient.
Compartim amb vosaltres un extracte que fa referència als materials del projecte de Camí Escolar i Escola Bressol, Camí
Escolar i Matemàtiques i Camí Amic i Treball Mediambiental.

Camí Escolar i Escola Bressol. Poblenou
L’elaboració de Camí escolar i escola bressol ha permès revisar diferents aspectes (què, com i
quan) de la pràctica educativa en relació amb els valors pensats per a aquesta edat. Aquest
projecte promou una reflexió continuada i la revisió de la tasca professional...

Camí Escolar i Matemàtiques. CEIP Prosperitat
El barri de la Prosperitat es crea pràcticament del no-res durant les dècades dels anys vint i trenta
del segle XX, dins el procés d'expansió de la construcció d'habitatges a la ciutat motivada per
l'important augment de la població...

Camí Amic i treball mediambiental. Esquerra de l’Eixample
Amb el desè aniversari del projecte Camí amic, s’inaugura un nou eix d’acció que ha de vincular les
entitats dels àmbits de l’educació i el comerç. Es tracta d’incidir en la vida i la dinàmica comercial
del seu radi d’acció mitjançant la incorporació de mesures mediambientals que, alhora, podran
formar part dels currículums educatius de les escoles del barri...

50 Maneres de ser verd a l’escola (i fer més verd el planeta blau!)
Es un bloc on es donen 50 consells per augmentar l’ecoconsciència tant de l’alumnat com del
professorat..

Cliqueu aquí si busqueu activitats, unitats didàctiques, sortides temàtiques per treballar el Camí
Escolar?

Elogi de l'educació lenta
Autor: Joan Domènech Francesc
Editorial: Graó
Més, abans i més ràpid no són sinònims de millor. Aplicar aquesta afirmació a l’escola i a l’educació
és una de les qüestions a què l’autor intenta donar resposta en aquest llibre en el qual es
replanteja el temps, no des del punt de vista organitzatiu, sinó amb la intenció de trobar noves
dimensions que donin sentit, entre d’altres, a la diversitat de ritmes d’aprenentatge. L’educació
lenta és un paradigma que no pretén fer les coses a poc a poc, sinó saber trobar el temps just per a
cadascú i d’aplicar-lo en cada activitat pedagògica. Educar per a la lentitud vol dir ajustar la
velocitat al moment i a la persona.

Amb ulls d'avi
Autor: Francesco Tonucci
Editorial: Graó
Tonucci, l’autor de Frato, 40 anys amb ulls d’infant, ens descriu, amb imatges i una dolça ironia, les
relacions actuals entre avis i néts.

Educació ambiental i llibres per a infants i joves
Autor: Miquel Rayó i Ferrer
Editorial: Graó
La temàtica ambiental en els llibres per als lectors més joves i les possibilitats de la literatura com a
recurs en programes d’educació ambiental.

Ciutat
Segons el professor de sociologia Julio Alguacil, la ciutat és l’espai de la cohabitació entre diferents
grups, classes, cultures, xarxes i els seus espais privats; l’àgora, el mercat, el carrer són els espais
públics, els espais que es comparteixen, on es viu col·lectivament, és a dir, espais on es produeix
l’intercanvi i, en conseqüència, on s’estimula la convivència i també on es produeix el conflicte.

Cultura
Conjunt de significats mentalment interioritzats a partir de les vivències i de les relacions socials
quotidianes entre un grup de persones.

Participació
“Participar és el dret a manifestar-se políticament i socialment. És una activitat voluntària que
prenem per pròpia iniciativa i amb el desig d’expressar les nostres pròpies idees. També sabem que
implica responsabilitat i compromís. Participar és compartir, ajudar, ser solidari, comunicar-nos,
arribar a acords comuns, treballar juntament amb altres, conèixer gent nova, intercanviar opinions i
col·laborar en l’entorn. Participar és tenir opinions, dir el que penses i ser escoltat. És també
prendre part en la presa de decisions.*
Participar és prendre part en la gestió del que és col·lectiu, del que és públic. El que és públic és el
que afecta i interessa la societat en el seu conjunt.
* II Audiència Pública als nois i noies de la ciutat de Barcelona (19.6.1997).

Petjada ecològica
La “petjada ecològica” és un concepte que sintetitza l’impacte de l'activitat humana sobre el medi
mitjançant un valor de superfície, expressant les hectàrees de terreny que cal conrear per proveirnos d'aliments, per tenir un habitatge, per escalfar-nos, per desplaçar-nos a treballar o estudiar,
per anar de vacances, per consumir tota mena de productes, etc. El seu objectiu fonamental
consisteix a avaluar l'impacte sobre el planeta d'un determinat estil de vida i, consegüentment, del
seu grau de sostenibilitat.
Vídeo a TV3 sobre la petjada ecològica: http://www.tv3.cat/videos/583919.

Si teniu alguna proposta pels nous números de l’Àgora, podeu contactar mitjançant el correu electrònic:
genericaccioeducativa@bcn.cat
Si no vol rebre el butlletí enviï un correu a: genericaccioeducativa@bcn.cat

