
RESUM ACTUACIONS COMISSIÓ CAMI ESCOLAR 
 
Aquest curs escolar ha sigut un any intens i de gran activitat per a la Comissió de 
Camins Escolars i perquè això no s’aturi creiem que és important que estigueu 
informats i que conegueu els aspectes fonamentals de la nostra tasca. Perquè tots 
nosaltres som importants perquè això funcioni. 
 
Des de l’escola s’està treballant perquè valors tan necessaris com el civisme, la 
convivència, l’autonomia o la seguretat vial formin part del Projecte Educatiu del 
centre. Existeix un esforç perquè tots aquests valors es treballin d’una forma 
transversal, des de les diferents àrees curriculars. I la Comissió s’ha sumat a aquesta 
iniciativa, col·laborant estretament amb l’escola perquè les accions que s’emprenguin 
siguin bidireccionals i sobretot tinguin continuïtat i no es dilueixin. I és per aquest motiu 
que us vam fer arribar de forma conjunta (Escola/Ampa) les enquestes familiars que 
els nostres fills continuaran l’any vinent. Perquè entre tots ho farem possible!! 
 
A més, fa anys que treballem en aspectes de la millora de l’espai públic, punt essencial 
per a la seguretat viària. I us informem que s’han assolit millores importants, però 
l’última, la del semàfor al Camí Antic de València amb Lope de Vega, ha estat tot un 
èxit amb el context de crisi que hi ha. Però aquí no s’acaba. Seguirem demanant a 
l’administració una senyalització més clara a tots els voltants de l’escola, reclamarem 
el manteniment de les senyalitzacions al terra, i insistirem en la necessitat de millorar 
la visibilitat del creuament de Batista amb Camí Antic de Valencia o de la cruïlla de 
Pere IV/Bilbao. Perquè aquestes demandes són importants per a tots nosaltres, i així 
s’ha manifestat a les diferents assembles o a les enquestes familiars.  
 
Però en aquests moments és prioritari l’aprofundiment en el Projecte de Camins 
Escolars dins i fora de l’escola. I per això és imprescindible posar en marxa nous 
projectes en els que ja hi tenim el cap. I es que estem estudiant la possibilitat de la 
intervenció de la guàrdia urbana, a través d’algunes activitats de força interès;  estem 
treballant per aconseguir el funcionament del “protocol d’actuació”, un avenç important 
i un compromís per part de les famílies i de l’escola, que ens aportarà tranquil·litat a 
tots, i estem estudiant la posada en marxa del “pedibus” al curs vinent.  
 
I per últim, però no menys important, estem aconseguint presència al barri. Les 
diferents inauguracions de moltes escoles del barri, les ones pintades a terra o la 
paradeta del dia 29 de maig ens fan cada cop més visibles. I esperem ajudar en la 
millora dels espais i per tant en la millora de la convivència i de les relacions. En 
definitiva, en la millora del nostre barri! 
 
Això només és un resum de tot el que la Comissió ha fet en aquests darrers mesos i 
dels reptes que tenim per endavant. Per això us animem a participar-hi, doncs aquest 
any ens trobem amb baixes importants, i necessitem noves energies per aconseguir 
que tots els reptes es converteixin en una realitat. Us hi esperem! 
 
Podeu posar-vos en contacte a través del email : ampa.secretaria@gmail.com o 
donant les vostres dades a l’Esther.  
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