
      
CAMÍ ESCOLAR 

Núm. 

   

Marca amb una X a les caselles 

Per respondre a les preguntes es tindrà en compte el desplaçament habitual 

 

 

 

1. Escola 

 Barcelona     Duran i Bas    Lavínia   Les Corts 

  

2. Lloc de residència 

 Barcelona   Altre municipi.   Quin?................................ 

 

Districte (en cas de viure a Barcelona):   Les Corts 

       Sants 

 Altres. Quin?..................................... 

 

3. Adreça   Carrer/plaça..................................................................................................................................... 

 

4. Curs  P3  P4 P5 1er 2on 3er 4rt 5è 6è 

 

5.  En quin mitjà de transport vas a l'escola? (indica aquell que utilitzes habitualment) 
 

 A peu  Bici  Bus Urbà  Tramvia  Metro/FGC  RENFE  

 Cotxe  Moto  Patinet  Altres................................. 

 
6. Per quin motiu el vostre fill/filla va a l'escola en aquest mitjà de transport? (es pot marcar 

més d’una opció) 
 

 És més ràpid   És més econòmic  És més segur  És més sostenible 

 És més saludable   No disposo de cotxe  No puc aparcar el vehicle (cotxe/moto) 

 No puc aparcar la bici  No tinc cap altra possibilitat     Altres 

 
7. Preferiries/íeu anar-hi amb un altre mitjà de transport? 

 

 Sí [Passa a la pregunta 8]  No [Passa a la pregunta 9] 

 

8. En quin mitjà de transport voldries anar? 
 

 A peu  Bici  Bus Urbà  Tramvia  Metro/FGC  RENFE  

 Cotxe  Moto         PatinetAltres 

 

9. Com va l’infant habitualment a l'escola? 

 Sol/Sola     Acompanyat    Amb amics i/o amigues      Pare/mare/avi/àvia 

 Germà o germana       Pare/Mare d'un/a company/a de classe     Cangur 



10. Quan temps trigueu per arribar a l’escola des de casa? 

 

 Menys de 10 min  10 - 20 min     20 - 30 min   30 - 45 min  Més de 45 min 

 
11. Sobre el plànol 1 que tens adjunt assenyala amb color vermell l'itinerari que fas per anar 

a l'escola. 
 
Les famílies que visquin més lluny dels límits del mapa hauran d'indicar el seu itinerari a partir 
de la parada de transport públic o dels carrers inclosos en el mapa.  

12. Llista els llocs a on realitzes activitats extraescolars o activitats lúdiques (utilitzant el 
codi alfabètic corresponent) i marca’ls al plànol 1. 
 

Codi alfabètic Nom de l’espai d’activitat   

A.-  ...................................... 

B.-  ...................................... 

C.- ...................................... 

D.- ...................................... 

E.- ...................................... 

F.- ...................................... 

(exemple:  A.- Parc de la Maternitat;  B.- Esportiu Papitu; etc...) 

 
13. Sobre el plànol 1 que tens adjunt assenyala amb color blau l'itinerari que fas per anar des 

de l'extraescolar / lloc d’esbarjo fins a casa 

 
14. Sobre el plànol 1 i el plànol 2 que tens adjunts assenyala els problemes amb els que et 

trobes en els diferents camins i al voltant de l’escola (utilitzant la simbologia que hi ha al peu 
del mapa) 
 

15. Llisteu les propostes de solució als riscos/punts negres detectats: 
 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 



Plànol 1  
 

1- falta de pas de vianants o 

pas poc respectat  

2- cruïlla amb poca visibilitat 3- vorera amb obstacles 

/cotxes aparcats  

4- altres problemes 

 

 



 

Plànol 2 
 

1- falta de pas de vianants o 

pas poc respectat  

2- cruïlla amb poca visibilitat 3- vorara amb obstacles 

/cotxes aparcats  

4- altres problemes 

 
 


