
  

MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 

Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball 
de MOBILITAT SOSTENIBLE 

  

TÍTOL:                           CAMINS ESCOLARS  SEGURS 

Descripció:  
 

Foment de la mobilitat sostenible i de l’accés segur a les 
escoles a peu, en bicicleta i en transport públic, aplicant noves 
tecnologies que garanteixin la seguretat i incrementin 
l’autonomia dels infants (dispositius mòbils, app,...) 
 

 

PROPOSTA:           
Definir camins escolars segurs amb tecnologia 

aplicada. 

Descripció: 

 
Fomentar l’accés a les escoles a peu, en bicicleta, en transport 
públic,... aplicant noves tecnologies que asseguren la seguretat 
dels infants (dispositius mòbils, app,...). Aplicable a altres 
col·lectius amb baixa autonomia com ara persones amb 
diversitats funcionals, psíquiques o culturals. 
 
Existeix una tecnologia que s’està aplicant a Sarrià que es diu 
projecte Kango! I que consisteix en l’aplicació de tecnologia 
NFC a l'entrada del centre educatiu i a les parades establertes 
de línies d’autobús urbà i estacions dels ferrocarrils més 
properes a les escoles. 
Tramesa d’informació a les famílies del pas dels seus fills pels 
punts establerts. 
Cada família rep aquest avís informatiu per correu electrònic 
(preferentment) o SMS. 
 

Resultat / Impacte 
desitjat: 

Reducció d’emissions de CO2 , reducció de soroll, reducció 
d’accidents, reducció de congestió,... 
Aconseguir reduir els desplaçaments en cotxe per portar els 
nens/es a l’escola. 
Ampliar l’autonomia dels nens i nenes en els seus 
desplaçaments. Incrementar la conciliació laboral i familiar. 
 

A qui va adreçat? 

 
Escoles, col·lectius amb discapacitats mentals i físiques 
(centres de treball, etc). 
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Actors implicats: 

 
Empreses de transport (TMB, FGC, etc). 
AMPAs 
Escoles 
Fundacions, associacions i cooperatives que treballen amb 
persones amb diversitat funcionals o psíquiques. 
 

Recursos 
necessaris: 

 
- Recursos tecnològics NFC (Near Field Communication), de 

contacless. 
- App – programa software que ja funciona (tecnologia 

testada). 
 

Accions / Fases 
del projecte: 

 
1. Analitzar el resultat de “Kango” en 3 mesos. 
2. Replicar a altres barris – escoles en 1 any. 
 

 

Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 
 

1. Analitzar “Kango” 
2. Replicar 

 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
 

 
APORTACIONS DE THIGIS: 
Aportacions de caire tècnic: 
En la presentació m’ha semblat veure la proposta de potenciar el vehicle elèctric, 
considero que s’hauria d’enretirar perquè va en contra el discurs de fomentar el 
transport públic enfront del privat; així com fomentar la deslocalització de la 
contaminació. 
Aportacions de caire qualitatiu (suggeriments): 
En la presentació també s’ha parlat de persones amb discapacitat. Si us plau canvieu 
el vocabulari i parleu de persones amb diversitat funcional o psíquica. 

 
APORTACIONS DEL COAMB: 
Aportacions de caire tècnic: 
Hauríem de treballar en l’origen del problema: manca de centres educatius que siguin 
accessibles pels nens i nenes i que es trobin en els seus barris. 
Aportacions de caire qualitatiu (suggeriments): 
 
Si els pares i mares han de poder escollir les escoles dels nens i nenes i portar-los 
lluny de casa seva s’hauria de preveure zones d’aparcament doble en horaris punta. 
Potser després també van en cotxe a la feina. 
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Recursos per desenvolupar el projecte: 
Conscienciació de la població i treballar mesures de fiscalitat ambiental per disminuir 
l’ús del cotxe. 
 

APORTACIONS DE ZERO HUB: 
Aportacions de caire qualitatiu (suggeriments): 
Sensibilització sobre els efectes del trànsit rodat a prop de les escoles. Efectes de la 
salut en nens/es. 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
Monitors de NOx , PMx a l’entrada de les escoles abans i després de limitar l’accés 
dels vehicles. 

 
APORTACIONS DE AuS_ARQUITECTES PER LA SOSTENIBILITAT: 
Aportacions de caire tècnic: 
Millorar la xarxa de carrils bici, per oferir més seguretat i facilitar l’accés. 
 

 


