
Cap a un municipi amigable amb la infància: La construcció dels camins escolars segurs
és una proposta l'ànim de la qual és que els xiquets i les xiquetes recuperen l'experiència de
caminar en grup fins al col·legi, movent-se amb seguretat i autonomia pels carrers i l'espai
públic.

Aquesta iniciativa tracta de construir un municipi més amigable amb la infància, ja que
aquesta no conforma la població del demà, sinó la població de hui.

Els seus objectius fonamentals són els següents:
1. Promoure la salut des de la infància facilitant l'activitat física en potenciar

desplaçaments al col·legi a peu, amb bicicleta o mitjançant altres mètodes de
mobilitat activa. Es tracta de crear un ambient institucional i urbà que ajude a
l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància i connecte els seus hàbits
quotidians amb la protecció del medi ambient.

2. Reduir el nombre de vehicles motoritzats emprats per a transportar als i les menors
al col·legi. Així s'afavoreix una mobilitat més neta i sostenible i una millora de la
seguretat viària infantil. També es mitiga un problema fonamental: els embossos.

3. Crear una xarxa d'itineraris fins al col·legi que siguen segurs per a circular a peu,
bicicleta o patinet.

4. Recuperar l'autonomia dels xiquets i les xiquetes, perquè puguen recuperar el carrer
i puguen fer-ho a més de forma segura. Realitzar el trajecte al col·legi al costat
d'amigues i amics, companyes i companys afavoreix la socialització, l'autoestima i
l'autonomia.

Per a aconseguir avançar en la consecució d'aquests objectius necessitem la vostra
participació activa. Per a la primera fase, la finalitat de la qual és conéixer els condicionants
de la mobilitat escolar, us presentem aquestes enquestes que hem preparat per a cada
col·legi del municipi.

Més endavant comunicarem els següents passos a portar a cap. Volíem agrair per endavant
la predisposició que trobem per part de les persones representants de les famílies i de les
persones responsables de les institucions educatives en la primera reunió que vam mantenir
el 13/10/2022.

Ismael Rubio.

Regidoria d’Educació,

Ajuntament d’Alboraia.



Hacia un municipio amigable con la infancia: La construcción de los caminos escolares
seguros es una propuesta cuyo ánimo es que los niños y las niñas recuperen la experiencia
de caminar en grupo hasta el colegio, moviéndose con seguridad y autonomía por las calles
y el espacio público.

Esta iniciativa trata de construir un municipio más amigable con la infancia, ya que ésta no
conforma la población del mañana, sino la población de hoy.

Sus objetivos fundamentales son los siguientes:

1. Promover la salud desde la infancia facilitando la actividad física al potenciar
desplazamientos al colegio a pie, en bicicleta o mediante otros métodos de movilidad
activa. Se trata de crear un ambiente institucional y urbano que ayude a la
adquisición de hábitos saludables desde la infancia y conecte sus hábitos cotidianos
con la protección del medio ambiente.

2. Reducir el número de vehículos motorizados empleados para transportar a los y las
menores al colegio. Así se favorece una movilidad más limpia y sostenible y una
mejora de la seguridad vial infantil. También se mitiga un problema fundamental: los
atascos.

3. Crear una red de itinerarios hasta el colegio que sean seguros para circular a pie,
bicicleta o patinete.

4. Recuperar la autonomía de los niños y las niñas, para que puedan recuperar la calle
y puedan hacerlo además de forma segura. Realizar el trayecto al colegio junto a
amigas/-os y compañeras/-os favorece la socialización, la autoestima y la
autonomía.

Para conseguir avanzar en la consecución de estos objetivos necesitamos vuestra
participación activa. Para la primera fase, cuyo objetivo es conocer los condicionantes de la
movilidad escolar, os presentamos estas encuestas que hemos preparado para cada
colegio del municipio. Más adelante comunicaremos los siguientes pasos a realizar.

Queríamos agradecer de antemano la predisposición que encontramos por parte de las
personas representantes de las familias y de las personas responsables de las instituciones
educativas en la primera reunión que mantuvimos el 13/10/2022.

Ismael Rubio.

Concejalía de Educación,

Ayuntamiento de Alboraya


