
Vorera estreta

Vorera amb obstacles (pals de llum i telèfon,..)

Cotxes i motos aparcats a la vorera

Cruïlla amb poca visibilitat

Pas de vianants poc respectat

Altres (indicar)

Arbres

Banc

Jocs

Font

Nens i nenes

Altres (indicar)

Com vens a l'escola?

A peu

Amb patinet

Amb bici

Amb cotxe

Amb autobús

Dibuixa el camí que fas al matí per anar a l'escola ... ... i indica quines de les següents coses et trobes
durant el recorregut amb aquests dibuixos:
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www.miquelmartipol.net

Cal que empleneu l’enquesta online i retorneu 
el mapa al tutor/a abans del 12 d’abril.

L’enquesta online, la trobareu a  
www.miquelmartipol.net i també la rebreu  
per mail i whatsapp. 



Benvolgudes famílies,

Des de l’AMPA estem treballant, juntament amb altres escoles de Sabadell, en el projecte Camí 
escolar de Sabadell, que impulsa el projecte guanyador del Construint Ciutat d’enguany. Aquest 
projecte pretén afavorir l’autonomia dels infants en els desplaçaments a peu fins a l’escola d’una 
manera segura i saludable.

El Camí escolar de Sabadell només és possible amb la participació activa i el compromís de  
l’escola, el professorat,  l’AMPA, les famílies i el propi Ajuntament, que és qui coordina tot el 
procés i qui pintarà amb colors vius alguns passos de vianants als voltants de les escoles i insti-
tuts de Sabadell.

Per començar a treballar en les actuacions de millora de l’espai públic, ens cal conèixer els hàbits 
de mobilitat i els problemes que els infants tenen per arribar a la nostra escola. Com per exem-
ple, saber l’itinerari que segueixen els alumnes per anar a l’escola i com ho fan: a peu, en cotxe, 
sols, acompanyats...

Per aquest motiu necessitem que: 
1-  Empleneu la breu enquesta online, que trobareu a www.miquelmartipol.net o que rebreu per 

mail i whatsapp.
2- Dibuixeu el camí que els alumnes fan per arribar a l’escola habitualment en el mapa d’aquest full.

Cal que anònimament empleneu l’enquesta i retorneu el mapa al tutor/a abans del 12 d’abril.  
(Responeu una enquesta i un mapa per cadascun dels vostres fills/es).

Aquest material permetrà conèixer les inquietuds de les famílies de la nostra escola i traslladar a 
l’Ajuntament els resultats obtinguts, juntament amb els de la resta de centres que participen en 
el projecte, per tenir en compte les actuacions de millora d’aquest projecte.

Moltes gràcies per la col·laboració de tots!

Cal que empleneu  

l’enquesta online  

i el mapa amb els 
vostres fills i filles  

i el retorneu al tutor/a 

abans del 12 d’abril


