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1. INTRODUCCIÓ 

L'any 1975,  encara  en època  franquista, un equip de professionals de l' 

ensenyament creuen en la necessitat de crear una escola catalana, laica, 

plural, on no s'exclogui ningú, sense afany de lucre i sempre per a educar 

a través d'uns valors que estimulin el creixement personal i social de 

l’alumnat. 

Aquest equip escull per a l'escola el nom d'una personalitat rellevant del 

nostre país, que feia poc que ens havia deixat: "Pau Casals". Era un gran 

músic i compositor, aferrissat català, home de pau i defensor dels drets 

humans; per tot això esdevé un referent, un model, per a l'escola. Així és 

que el setembre del mateix any, en el carrer Cardener, 45, del barri de 

Gràcia, obrim les portes de l'Escola Pau Casals per acollir els nens i les 

nenes i, amb la participació de llurs famílies, posem fil a l'agulla, amb la 

il·lusió de treballar plegats i de valent per a tan bon fi.  

Pocs anys després, es decideix per consens, entre en Joan Carulla, 

propietari-fundador de l'escola, el claustre de mestres i pares i mares 

(AMPA) adherir-nos al Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana 

(CEPEPC).  

Ben aviat s’acullen infants d'Educació Infantil a l'edifici del Carrer 

d’Argentona i l'any 1996 estrenem un nou edifici al Carrer de la 

Providència, per a Educació Infantil i Educació Primària, i any rere any es 

va incrementant l’alumnat fins a arribar a completar la doble línia. Avui, 

conscients que cal una constant millora, treballem per educar 

personalment i socialment cada un dels nostres nens i nenes. 

I avui, quan justament fa 40 anys de la fundació de l’escola, hem 

considerat molt oportú portar a terme el projecte del Camí Escolar del Pau 

Casals en el que no només avançarem en la millora de la nostra escola, 

sinó de la convivència dels seus alumnes en l’entorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Carrer Providència 134-142 

 (excepte un curs rotatiu  de 3 línies) 



 
3 

Camí escolar Pau Casals Gràcia 
 

2. COM, QUAN I PER QUÈ DEL PROJECTE 

 

A l’escola Pau Casals ja es va dur a terme un projecte de Camí Escolar al 

curs 2004-2005. D’aquest projecte van resultar unes millores que es van 

implementar ja en el seu temps, alguna d’elles molt importants com 

l’aparició d’un semàfor a la cruïlla del carrer Escorial amb el carrer 

Providència, o l’ampliació de la vorera davant la porta de l’escola i la 

col·locació d’una barana protectora. Durant aquells anys, la configuració 

de l’escola era tal, que l’entrada principal al carrer Providència era la que 

es feia servir per part dels alumnes i mestres a les hores d’entrada i 

sortida de l’escola. És per això que la majoria de mesures que es van 

demanar van ser enfocades a la millora d’aquest carrer donat les 

aglomeracions en aquest punt. 

Però tot i les millores implementades gràcies al Projecte del Camí Escolar, 

les aglomeracions a la porta a les hores d’entrada i sortida seguia sent un 

gran problema, ja que no només s’ajuntaven 450 alumnes al mateix 

temps, sinó que s’havien d’afegir els respectius familiars que els 

acompanyaven. És per això que a l’any  2007 es va prendre la decisió de 

canviar el flux d’alumnes de manera que només els alumnes d’educació 

infantil mantindrien la seva entrada pel carrer Providència, mentre que 

els alumnes d’educació primària entrarien i sortirien tots per la porta del 

carrer Legalitat. D’aquesta manera es repartia una mica el flux de 

persones per fer les entrades i sortides més practicables. 

I aquesta mesura va fer que la situació millorés als matins ja que es va 

distribuir el trànsit en dos grans grups. La millora va afectar sobretot al 

carrer Providència, però van aparèixer les aglomeracions al carrer 

Legalitat ja que és un carrer amb una vorera que no està  

 

 

dimensionada per un pic de persones circulant tan alt com es dona en 

hores d’entrada i sortida de l’escola. 

La sortida de l’escola però, es fa íntegrament pel carrer Legalitat degut a 

la impossibilitat del vestíbul de Providència d’acollir a tots els infants 

mentre esperen la seva recollida. L’existència del pati al carrer Legalitat 

facilita molt la possibilitat de que els grups de cada classe puguin esperar 

els seus familiars en un punt definit i conegut per tal que siguin recollits. 

El problema apareix quan aquests 425 infants (EI3 no estan contemplats 

ja que tenen una altra rutina i surten per Providència), juntament amb els 

seus familiars intenten sortir de l’escola a un carrer on les voreres són 

estretes, hi ha motos aparcades a la vorera, una sortida d’un pàrquing al 

costat amb perill evident, etc... 

És per això que uns quants pares i mares ens vam engrescar a engegar el 

nou projecte del Camí Escolar. I perquè una escola amb 40 anys d’història 

es mereix un entorn que l’acompanyi, i perquè volíem complementar el 

projecte que es va fer fa ara just 10 anys, i per tot això i sobretot perquè 

volem que els infants puguin gaudir de més autonomia i d’un trajecte més 

agradable a la seva escola, hem engegat el projecte del Camí Escolar 

2014-2015. 

El camí escolar és un projecte transversal, on participen tant pares i mares 

de l’AMPA com la direcció del centre juntament amb els organismes 

competents del districte de Gràcia i l’IMEB. I en el que també intervenen 

els alumnes de l’escola així com algunes associacions i comerços del barri. 

I així ho reflecteix la comissió mixta del Camí Escolar de l’AMPA. 
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3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

Missió:  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Visió:  

Sostenibilitat Convivència 

Hàbits saludables 

Civisme 

Sociabilitat 

Participació 

Solidaritat 

Ajudar a millorar l’autonomia dels infants creant un entorn més 

segur i agradable, i ajudar a millorar la convivència al barri afavorint 

unes relacions més obertes i  solidàries. Posar un petit gra de sorra 

en la millora del barri i de les relacions humanes entre les persones 

que hi viuen, estudien, treballen, o simplement passegen.   

Un barri més segur, més cívic, més sostenible, més hospitalari i 

més agradable per tots. Una escola ben integrada al barri, on 

alumnes, familiars, docents i treballadors es sentin a gust en ella 

i en el seu entorn.  

Valors: 
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4. OBJECTIUS 

 

Com a projecte educatiu que es el Camí Escolar, volem destacar els següents objectius principals: 

 

a. Un projecte que ajudi a millorar la mobilitat autònoma dels alumnes, de 

manera segura i sostenible 

b. Un projecte participatiu 

c. Un projecte no només educatiu, sinó també un projecte lúdic i festiu 

d. Un projecte per millorar el coneixement del barri 

e. Un projecte per millorar la capacitat d’orientació 

f. Un projecte per identificar possibles perills 

g. Un projecte per ajudar a saber triar els camins més segurs i agradables 

h. Un projecte per poder assolir hàbits més saludables i sostenibles 

i. Un projecte per potenciar les relacions obertes i solidàries 

j. Un projecte per millorar les infraestructures de l’escola i del seu entorn 

k. Un projecte per ajudar a potenciar les relacions humanes durant el 

trajecte a l’escola 

 

 

 

 

UN  PROJECTE  ON  HI  GUANYEM  TOTS 
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5. AGENTS 

 

Com en tots els projectes de camins escolars, hem volgut donar 

participació a tothom que pugui estar relacionat amb l’escola. 

Aquests agents participants són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Els nois i noies: Ells són els grans protagonistes i usuaris finals  

.- AMPA i famílies: Els pares i mares dels infants són un dels motors d’aquest 

projecte i responsables d’activitats extraescolars del projecte 

.- Administració: Són els promotors i experts tècnics que donen suport al 

projecte 

.- Associacions: Són un dels pilars de suport que ajudaran als nens i nenes a 

millorar la seva confiança en un trajecte més segur i agradable a l’escola 

.- El professorat: Són un altre dels motors del projecte i responsables de les 

activitats dins l’escola. 
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6. PLA D’ACCIÓ 

 

a. Enquesta/Resultats 

Per poder confeccionar un Pla d’acció i un disseny del Projecte ens 

hem centrat primer en la confecció de l’enquesta a les famílies, de 

la qual extraurem uns resultats que ens serviran de base per definir 

aquest pla d’acció. L’enquesta ha consistit en una sèrie de 

preguntes enfocades a conèixer les següents pautes per part dels 

alumnes de l’escola i les seves famílies i persones involucrades en 

el seu desplaçament diari de i cap a l’escola (veure l’enquesta a 

l’Annex 1) 

 Rutes més freqüentades: Ens servirà per definir el nostre mapa 

de prioritats depenent de la densitat de persones que circuli per 

cada carrer. 

 Hàbits de transport: Podrem conèixer els mitjans més habituals 

de desplaçar-se en el recorregut a l’escola. 

 Companyies durant els desplaçaments: Per esbrinar si els infants 

van sols o acompanyats, i a partir de quines edats van guanyant 

autonomia en els seus desplaçaments. 

 Percepció de seguretat: Quina és la sensació que hi ha entre les 

persones sobre el grau de seguretat vial durant el trajecte. 

 Percepció de neteja: Quina és la sensació que hi ha entre les 

persones sobre el grau de neteja  durant el trajecte. 

 Punts de conflicte: Quines són les localitzacions en el mapa 

resultant en les quals es troben més molèsties, inseguretats, o 

situacions de millora. 

 

 

Durant al curs 2014-2015 llencem l’enquesta a totes les famílies de l’escola. La 

participació és del 46% amb el següent mapa resultant:  

(veure resultats complets a l’Annex 2) 

 

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CEIP – PAU CASALS (GRÀCIA) 
Juny 2015
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b. Activitats de sensibilització 

Paral·lelament a la preparació del diagnòstic mitjançant una 

enquesta a les famílies de l’escola, s’han realitzat altres activitats 

per donar a conèixer el projecte i despertar l’interès tant dels 

alumnes amb activitats escolars, com dels seus familiars per part 

de l’AMPA, i d’aquesta manera fer que el projecte sigui més ric i 

participatiu. 

 Assistència a les Jornades de camins escolars organitzades pel 

districte de gràcia. 

 Taller sobre conscienciació del Camí Escolar on cada alumne pot 

marcar el seu trajecte en un taulell amb un fil de llana. 

 Publicacions a la revista mensual de l’escola sobre l’estat del 

projecte i temes relacionats al Camí Escolar i al barri. 

Pel curs 2015-2016 s’estan actualment pensant noves accions de 

sensibilització, de coneixement del barri, i activitats per definir i 

seleccionar el que seran els comerços amics que donaran suport al 

camí escolar. 
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ID Proposta Qüestions Problema Concepte Localització Zona afectada

1

Opció 1: Treure benzinera Alegre deDalt-

Legalitat

Crear una plaça de jocs

Opció 2: Canvi de configuració en els surtidors 

de la benzinera

Millora de la senyalització

Concesssió? Vida útil planificada?

1.- Cotxes parats a la vorera constanment 

obligant als vianants a baixar a la calçada

2.- Cotxes entrant a la benzinera en 

contra direcció des de Legalitat.

3.- Infants passant per davant benzinera 

amb mala visibilitat

Seguretat

Sostenibilitat

Millora del barri

Alegre de Dalt - Legalitat Vermell (densitat alta)

2

Trànsit restringit al carrer Legalitat entre Alegre 

de Dalt i Secretari Coloma. Només veïns i 

parkings

És necessari que aquest carrer sigui un carrer 

sense cotxes i pels vianants.

Treure cotxes aparcats i motos de les voreres.

És un carrer sense gaire fluxe de vehicles, la 

qual cosa es pot aprofitar per convertir-lo en 

una plaça de joc ja que no hi ha cap parc al 

voltant en aquesta zona

És la zona d'entrada i sortida principal de 

l'escola i el fluxe de gent és altíssim en 

aquestes hores.

Seguretat

Millora del barri

Legalitat entre Al. De Dalt-Secr. 

Coloma
Vermell (densitat alta)

3

Eixamplar  voreres carrer Providència/ treure 

cotxes aparcats entre Secr.Coloma i Al. De Dalt

Canviar baranes de l'accés Providència per tal 

que no es pugui seure la gent. 

Com gestionar càrrega i descàrrega?

Fixar horaris?

Els nens es donen cops a la cara i espatlla 

amb els retrovisors dels cotxes aparcats.

El bus 39 passa molt ràpid i molt aprop de 

les baranes on hi ha la gent sentada, amb 

motxilles a les esquenes

Seguretat
c/Providència entre secr. Coloma 

i Al. De Dalt
Vermell (densitat alta)

4

Eixamplar/Arreglar voreres carrer Secretari 

Coloma entre Pi i Margall i Camèlies

Treure cotxes aparcats

Els cotxes pugen a molta velocitat gràcies 

a que la calçada és molt ampla

Cotxes aparcats que redueixen la 

visibilitat

Seguretat

Millora del barri

Carrer Secretari Coloma entre Pi i 

Margall i Camèlies

Treure cotxes aparcats

Vermell (densitat alta)

5
Posar pas elevat en la cruïlla dels carrers 

Secr.Coloma- Legalitat

Possibilitat de desviar el recorregut del bus 92 

per Escorial?

És una cruïlla amb moltíssim fluxe de 

gent on els cotxes pugen molt ràpid per 

Secr. Coloma i els que giren de Legalitat 

cap amunt estan pendents dels cotxes 

que s'aproximen més que dels vianants 

que estan creuant

Seguretat
 carrer Secretari Coloma- Legalitat

carrer Legalitat- Secretari Coloma
Vermell (densitat alta)

6

Afegir, a més de les senyalitzacions a terra 

pintades, senyals lluminosos en alçada durant 

horaris punta per indicar que s'està entrant en 

zona escolar

Vehicles a velocitats massa altes per la 

zona escolar.

Les senyalitzacions pintades a terra no es 

veuen gaire

Seguretat

Smart City

Providencia-Secretari Coloma

Pi i Margall-Secretari Coloma

Legalitat-Alegre de Dalt

Vermell (densitat alta)

7

Posar semàfor a la cruïlla de carrers Escorial-

Legalitat. Estudiar canvi de sentit de Legalitat 

entre Escorial-Torrent de les Flors

Aixecar vorera a Escorial

És una cruïlla amb molt trànsit on els 

cotxes pugen molt ràpid per Escorial
Seguretat carrers Escorial-Legalitat Vermell (densitat alta)

7. PROPOSTA DE PLA D’ACTUACIÓ DE MILLORA 

Basats en els resultats de l’enquesta a les famílies (veure Annex 2), s’ha elaborat un pla de propostes de millora a l’administració. Aquí presentem el pla 

tal i com s’ha presentat en la primera reunió de seguiment del projecte, amb el propòsit de poder aprovar el màxim d’elles en benefici dels alumnes i 

integrants de la comunitat educativa i del barri. 
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ID Proposta Qüestions Problema Concepte Localització Zona afectada

8

Remodelació carrer Pi i Margall aprofitant que 

és un carrer amb molt espai lliure i molt poca 

circulació.

Eixamplar voreres i fer placetes a cada 

cantonada restringint gir de vehicles.

No hi ha espais de joc a prop de l'escola Millora del barri

carrer Pi i Margall- Sardenya

carrer Pi i Margall- Secr. Coloma

carrer Pi i Margall- Alegre de Dalt

carrer Pi i Margall- Escorial

Vermell (densitat alta)

Groc (densitat mitja)

Verd (demsitat baixa)

9

Presència de guàrdia urbana

(Mesura preventiva mentre no s'apliquin la 

resta de propostes)

Els cotxes porten velocitats altes i  la 

visibilitat no és bona en alguns punts de 

creuament

Seguretat
Legalitat-Secr. Coloma

Escorial- Legalitat
Vermell (densitat alta)

10
Sancionar els amos de gossos incívics

Millorar la neteja dels carrers

Els carrers estan bruts i plens de cacques 

de gos
Civisme

carrer Legalitat

carrer Encarnació

carrer Secretari Coloma

carrer providència

carrer Alegre de Dalt

Vermell (densitat alta)

Verd (demsitat baixa)

11 Afegir mobiliari urbà al carrer Legalitat

Hi ha molta aglomeració esperant l'hora 

de sortida . Vorera estreta i amb motos 

aparcades.

Moltes àvies esperant dretes al carrer

Solidaritat

Millora del barri
carrer Legalitat Vermell (densitat alta)

12

Canviar el sentit d'entrada sortida dels vehicles 

al parking del carrer Legalitat al costat de la 

porta de l'escola

Els cotxes surten del parking a un lloc 

molt transitat per escolars i la visibilitat 

és molt dolenta

Seguretat carrer Legalitat Vermell (densitat alta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesura que anem avançant en el projecte en properes fases, anirem actualitzant l’estat de cadascuna de les propostes.  
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8. CALENDARI: FASES DEL PROJECTE 

 

Per poder aplicar totes les accions que us presentem en aquest 

document, hem establert un calendari basat en l’estructura 

bàsica d’un projecte de Camí Escolar, sempre adpatada a les 

necessitats i particularitats de l’escola Pau Casals, de manera que 

el projecte s’anirà implementant per fases durant el transcurs de 

diversos cursos. Aquest projecte no és un projecte tancat ja que 

integra una sèrie d’activitats i accions amb necessitats de temps 

d’implementació molt diferents, i és per això que el seu calendari 

s’anirà actualitzant a mesura que el projecte vagi avançant i les 

actuacions i activitats relacionades es vagin concretant i i es vagin 

implementant. 
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Durant el curs 2014-2015, les activitats s’han realitzat d’acord amb el següent calendari: 

Aquestes activitats es trasllada al calendari del curs 2015-2016, 

el qual serà publicat en la propera actualització 
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ANNEX 1: ENQUESTA 

 

CAMÍ ESCOLAR 

CEIP PAU CASALS 

Núm 

 

1. Quantes persones feu cada dia el recorregut d'anada i tornada a l'escola?  
 

Adults: .......  Nens i nenes: .....     

 

De quin cursos? ☐ P3   ☐ P4   ☐ P5   ☐ 1r  ☐ 2n 

    ☐ 3r   ☐ 4t   ☐ 5è    ☐ 6è 

2. On viviu? 
 

☐ A la Vila de Gràcia  ☐ Al Camp d'en Grassot/Gràcia Nova ☐ Al Baix Guinardó  

☐ A La Salut ☐ A Can Baró ☐ A altres barris o municipis? Quin? ................................... 

 

3. Quin mitjà de transport utilitzeu habitualment per anar a l'escola? 
 

 ☐ A peu  ☐ Bicicleta ☐ Bus ☐ Metro ☐ Cotxe  ☐ Moto 

 ☐ Altres 

 

4. Amb qui van habitualment els nens/nenes a l'escola? 
 

☐ Sol/sola ☐ Amb amics/amigues ☐ Amb germans/germanes 

 

 ☐ Amb pares/mares ☐ Amb avis/àvies      ☐ Amb veïns/veïnes   ☐ Amb cangur 

  

5. Quan trigueu a arribar a l’escola? 
 

☐ <5 min ☐ 5-10 min ☐ 10-20 min ☐  20-30 min ☐ > 30 min 
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6. Com valoreu en general la seguretat vial del vostre camí cap a l’escola? 

 

 ☐ Molt segur  ☐ Bastant segur  ☐ Poc segur ☐ Molt poc segur 

 

7. Considereu que hi ha punts de risc crítics en el vostre itinerari?  

 

  ☐ No ☐ Sí  Quins són?...................................................................................................... 

 

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

8. Es podrien millorar? 
 

  ☐ No ☐ Sí  Com? .............................................................................................................. 

 

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

 

9. Com valoreu l’entorn del camí cap a l’escola? 
 

☐ Molt agradable ☐ Bastant agradable ☐ Poc agradable  ☐ Molt poc agradable 

 

10. Valoreu els aspectes següents del vostre trajecte (5 és molt satisfactori i 1 molt poc satisfactori): 

 

- Senyalització viària (semàfors, passos zebra, senyals de trànsit, etc.) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

 

- Serveis viaris (fonts, bus del barri, Bicing, il·luminació, arbres, etc.)  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

 

- Neteja i ús (voreres netes, voreres adaptades, aparcaments, papereres, etc.)  ☐ 1    ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

 

- Accés a l'escola (senyalització, espai, guàrdia urbana, etc.)  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

 

11. Propostes de millora generals (feu la carta als Reis): 
 
................................................................................................................................................................................ 
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12. Indiqueu en quin grau esteu satisfets o insatisfetes  dels patis de l’escola i de l’ús que en fan els nostres fills 

i filles (5 és molt satisfactori i 1 molt poc satisfactori): 

 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

 

13. Digueu tres coses que incorporaríeu als patis de la nostra escola: 
 
................................................................................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

14. Sobre el plànol 1, que teniu  a continuació, assenyaleu l'itinerari que feu 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. Indiqueu també l'itinerari de tornada a casa, en cas de ser diferent del camí 
d'anada a l'escola. 

 

 

15. Sobre el plànol 2, que teniu a continuació, assenyaleu els problemes amb els quals us trobeu durant el 
trajecte cap a l'escola (utilitzant la simbologia que hi ha al costat del mapa). 

 

 

16. Sobre el plànol 2, que teniu a continuació, assenyaleu les botigues que coneixeu.
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Camí escolar Pau Casals Gràcia 
 

PLÀNOL 1: Marqueu el vostre itinerari de camí a l’escola.  Si per tornar feu uns altres camins, marqueu-los 

amb traç intermitent. 

 

 

PLÀNOL 2: Assenyaleu els problemes que us trobeu de camí a l’escola. Feu servir la llegenda. 

També podeu assenyalar les botigues que més us agraden i millor coneixeu, així com llocs que us agradin, 

edificis històrics, museus, places o jardins on aneu a jugar amb els amics i les amigues, centres esportius, 

mercats, casals, etc.. 

 

 

  

 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 
quin) 
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Camí escolar Pau Casals Gràcia 
 

ANNEX 2: RESULTATS  
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Camí escolar Pau Casals Gràcia 
 

 

 

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

• Quants nens i nenes feu el camí a l’escola cada dia?

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

49,68%

45,81%

3,87% 0,65%

1

2

3

4

 

 

• I quants adults us acompanyen cada dia?

4,52%

68,39%

25,81%

1,29%

0

1

2

3

7

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS  

 

• Amb qui feu el camí a l’escola els nens?

9

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

11,76%

4,58%
3,27%

75,82%
3,27%

0,65%

0,65%

Sol / sola

Amics

Germans

Pares

Avis

Veïns

Cangur

 

 

• On viviu?

11

42,31%

35,90%

12,18%

5,13%

1,92%
2,56%

Vila de Gràcia

Camp d'en Grassot /
Gràcia Nova
Baix Guinardó

La Salut

Can Baró

Altres

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS  

 

 

 

• Quant temps trigueu en arribar a l’escola?

7

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

39,10%

37,18%

21,79%

1,28% 0,64%
Menys de 5 minuts

Entre 5 i 10 minuts

Entre 10 i 20 minuts

Entre 20 i 30 minuts

Més de 30 minuts

 

 

• Quin mitjà de transport utilitzeu habitualment per 
anar a l'escola?
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ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

97,44%

1,28%

0,64% 0,64%

A peu

En bus

En metro

En Cotxe

 

 

• Com valoreu en general la seguretat vial del vostre 
camí cap a l’escola?

9

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

10,90%

62,82%

23,72%

1,92%

Molt segur

Bastant segur

Poc segur

Molt poc segur

 

 

• Com valoreu l’entorn del camí cap a l’escola?

19

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

7,69%

69,23%

21,15%

1,92%

Molt agradable

Bastant agradable

Poc agradable

Molt poc agradable
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Camí escolar Pau Casals Gràcia 
 

 

 

• Com valoreu l’entorn del camí cap a l’escola?

19

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
Senyailtzació viària

Serveis viaris

Neteja i ús

Accés a l'escola

 

 

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

 Hi ha certs patrons homogenis respecte el camí a l’escola:

 El 70% dels nens arriba acompanyat d’un adult i el 50% dels 
nens venen ells i l’adult i el 46% amb un altre nen.

 3 de cada 4 nens venen acompanyats per un dels pares,  1 
de cada 10 ve amb els avis. 

 La majoria viuen a la Vila de Gracia (el 42%) o be al Camp 
d’en Grassot / Gràcia Nova (un altre 36%) 

 El 39% dels nens triga menys de 5 minuts en arribar a 
l’escola, el 37% entre 5 i 10 minuts. El 22% inverteix entre 10 i 
20 minuts.

 Pràcticament tothom arriba a peu a l’escola, el 97%.

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 21

 

 

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

 Altres aspectes rellevants:

El 73% considera el seu camí a l’escola molt o bastant segur.

 Més d’un 75% consideren el camí molt o bastant agradable

 Els aspectes pitjor valorats del camí a l’escola són els 
accessos a l’escola i la neteja de l’entorn de l’escola, que són 
considerades com a molt o bastant insatisfactoris per un 45% i 
un 40% respectivament. 

 L’aspecte més ben valorat es la qualitat dels serveis viaris 
(fonts, bus del barri, Bicing, il·luminació, arbres, etc) que són 
considerats com a satisfactoris per un 45%. 

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 21

 

 

 

 

 

 

 

• Quins són els Punts Crítics del camí cap a l’escola

23

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

Punt crític
Vegades enomenat

 a les enquestes

Alegre de dalt / Legalitat (Benzinera) 32%

Alegre de Dalt / Providència 18%

Escorial / Legalitat 6%

Secretari Coloma / Providència 6%

Secretari Coloma / Legalitat 5%

Escorial 4%

Ronda Guinardó 3%

 

 

• Plànol d’intensitat de recorreguts en el camí a l’escola

23

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS  

 

 

• Quines propostes de millora es plantegen per 
l’entorn de l’escola

25

ENQUESTA DEL CAMÍ ESCOLAR  - RESULTATS

CAMÍ ESCOLAR  - CEIP PAU CASALS 

Proposta
Vegades enomenat

 a les enquestes

Senyalització viària 22%

Millorar voreres 22%

Presència guardia urbana 17%

Semàfors 12%

Més neteja 10%

Actuació a la benzinera 10%

Conscienciació vehicles i motos 8%

 

 

 



Proposta 1: La Benzinera

Localització

Alegre de Dalt – Legalitat 

https://www.google.es/maps/place/Estaci%C3%B3n+de+Servicio+Legalidad/@41.408696

6,2.1614556,20z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x476ca55ce00f0d3f

Problema

Una benzinera al costat d'una escola on hi passen per davant cada dia centenar de famílies 

és un problema ja que genera inseguretat viaria. Constantment entren i surten cotxes a les 

hores d'entrada i sortida dels nens i nenes. Els cotxe sovint surten de la vorera i 

interrompen el pas i no hi ha cap mena de senyalització perquè els escolars hi circulin 

sense perill.

Proposta

Opció 1: Treure benzinera Alegre de Dalt‐Legalitat i 

crear una plaça de jocs o un espai verd.

Opció 2: Canvi de configuració en els surtidors de la benzinera i 

Millora de la senyalització

Observacions/Qüestions

Fins quan té la concessió la benzina? Amb la nova normativa on les benzineres no poden 

estar dins de nuclis urbans en quina situació es troba actualment? En cas que es pogués 

treure la benzinera es podria utilitzar el sòl per a fer‐ne zona verda? I si no fos així es 

podria pressionar per modificar la configuració dels surtidors de la benzinera i senyalitzar 

millor l'espai?Observacions/Qüestions millor l espai?

Conceptes

Seguretat

Sostenibilitat

Millora del barri

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 2: Legalitat entre Alegre de Dalt i Secretari Coloma

Localització

Legalitat entre Alegre de Dalt i Secretari Coloma 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Legalitat,+73,+08024+Barcelona/@41.4

088376,2.161598,19z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x12a4a2b9acbfe21f:0x302f9029c53a9cb!

2sCarrer+de+la+Legalitat,+73,+08024+Barcelona!3b1!3m1!1s0x12a4a2b9acbfe21f:0x302f

9029c53a9cb

Problema

És la zona d'entrada i sortida principal de l'escola i el fluxe de gent és altíssim en les hores 

d'entrada i sortida, sent impossible un fluxe còmode de vianants

Proposta

Opció 1: Trànsit restringit al carrer Legalitat entre Alegre de Dalt i Secretari Coloma. 

Només veïns i parkings.És necessari que aquest carrer sigui un carrer sense cotxes i pels 

vianants.

Opció 2:Treure cotxes aparcats i motos de les voreres. Ampliar les voreres.

Observacions/Qüestions

És un carrer sense gaire fluxe de vehicles, la qual cosa es pot aprofitar per convertir‐lo en 

una plaça de joc ja que no hi ha cap parc al voltant en aquesta zona.

Conceptes

Seguretat

Millora del barri

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 3: Carrer Providència

Localització

c/Providència entre Secretari Coloma i Alegre de Dalt 

https://www.google.es/maps/place/Escola+P%C3%BAblica+Pau+Casals+Gracia/@41.40883

76,2.161598,19z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x12a4a2b9acbfe21f:0x6295f87fa212ec61!2sCarr

er+de+la+Legalitat,+77,+08024+Barcelona!3

Problema

Els nens es donen cops a la cara i espatlla amb els retrovisors dels cotxes aparcats.

El bus 39 passa molt ràpid i molt aprop de les baranes on hi ha la gent sentada, amb 

motxilles a les esquenes. 

Sovint hi ha camionetes de càrrega i descàrrega que impedeixen el pas correctament a les 

cantonades.

El carrer és molt estret i sovint es generen autèntics embussos de circulació de persones a 

l'hora d'entrada a l'escola.

A les 9 obren els comerços propers (concretament Àrea de Guissona) i hi ha persones 

esperant a la porta interrompent el pas de camí a l'escola.

Eixamplar voreres carrer Providència i treure cotxes aparcats entre Secretari Coloma i 

Alegre de Dalt

Proposta Canviar baranes de l'accés Providència per tal que no es pugui seure la gent. 

Observacions/Qüestions

Com gestionar càrrega i descàrrega? Existeix alguna solució urbanística que permeti els pas 

de vianants a les hores d'entrada a l'escola amb una calçada mixta que permeti la ubicació 

de vehicles de mercaderies en horari diferent?  

        

Seria possible modificar horarios comercials horaris?

Conceptes Seguretat

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 4: Millora c/Secretari Coloma

Localització C/ Secretari Coloma entre Pi i Margall i Camèlies

Problema

Els cotxes pugen a molta velocitat ja que la calçada és molt ampla.

 Hi ha una alta intensitat de pas de famílies i nens, i els cotxes aparcats a les proximitats 

dels encreuaments limiten la visibilitat. 

Algun punt disposa de regulació semafòrica, però d'altres (Proposta 5) no, tan sols pas de 

zebra, que no facilita el pas dels escolars.

Proposta

Eixamplar i arreglar les voreres del C/ Secretari Coloma entre Pi i Margall i Camèlies.

Possibilitat d'eliminar una filera de vehicles aparcats, o si més no, eliminar les places 

d'aparcament que es troben a tocar dels passos de zebra, per tal de millorar la visibilitat

Observacions/Qüestions

Conceptes

Seguretat

Millora del barri

Zona afectada Vermell (densitat alta)

FotosFotos



Proposta 5: Posar pas elevat a la cruïlla dels C/ Secr. Coloma‐ Legalitat

Localització Cruïlla C/ Secretari Coloma i C/Legalitat

Problema

És una cruïlla amb moltíssim fluxe de gent on els cotxes pugen molt ràpid per Secr. Coloma 

i els que giren de Legalitat cap amunt estan pendents dels cotxes que s'aproximen més que 

dels vianants que estan creuant. 

L'any 2014 hi va haver com, com a mínim, un parell d'atropellaments lleus en aquest pas 

de zebra, per part de vehicles que sortien del carrer Legalitat.

Proposta

Situar un pas elevat al pas de zebra del Carrer Secretari Coloma, encreuament amb 

Legalitat, per tal que els vehicles que pugen baixin la seva velocitat. (Actuació 

complemtaria a la proposta 4). 

Caldria estudiar un possible canvi en la ruta del bus 92, que actualment puja per Secretari 

Coloma, per que passés pel carrer Escorial.

Observacions/Qüestions Possibilitat de canvi del traçat del BUS 92?

Conceptes Seguretat

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos

Encreuament amb tres passos de zebra sense més regulació



Proposta 6: Zona escolar ‐ Senyalització luminosa específica

Localització

Providencia‐Secretari Coloma

Pi i Margall‐Secretari Coloma

Legalitat‐Alegre de Dalt

Escorial ‐ Legalitat

Problema

Vehicles a velocitats massa altes circulant per la zona escolar

Manca de respecte dels vehicles cap els vianants als encreuaments amb passos de vianants 

no semaforitzats

Les senyalitzacions pintades a terra indicant la zona 30 no es veuen gaire.

Proposta

Afegir, a més de les senyalitzacions a terra pintades on s'indica zona de camí a l'escola, 

senyals lluminosos en alçada que durant els horaris "punta" d'accés i sortida de l'escola 

s'està entrant en una zona escolar on s'ha de reduir la velocitat i extremar la precaució.

La senyalitzacio hauria d'estar operativa exclusivament en horari d'accés i sortida restant 

aturada durant la resta d'horari.

Observacions/Qüestions

Hi ha un important flux de vehicles a l'entorn immediat de l'escola, especialment a 

l'entrada al matí i que es concentre als carrers de Providència, Escorial, Alegre de Dalt i 

Secretari Coloma, que són tots ells d'alta afluència en el camí  a l'escola.  Observacions/Qüestions Secretari Coloma, que són tots ells d alta afluència en el camí  a l escola.  

Conceptes

Seguretat

Mobilitat

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 7:  Semaforitzar la cruïlla Legalitat – Escorial 

Localització Cruïlla Escorial ‐ Legalitat

Problema

Vehicles a velocitats massa altes circulant pel carrer Escorial

Manca de respecte dels vehicles cap els vianants als passos de vianants.

 

Risc d‐atropellament> L’existència de la parada d’autobús a la cantonada de Legalitat – 

Escorial, (Besos/Mar) fa que quan hi ha un autobús maniobrant els vianants no tinguin 

visibilitat respecte els vehicles que puguin passar per darrera de l’autobús, i per tant hi ha 

un important risc a l’encreuament.

Proposta

Incorporar un semàfor pels vehicles que pugen pel carrer Escorial per augmentar la 

seguretat del pas per vianants. 

Vincular l’aparició del semàfor amb la inversió del sentit del carrer legalitat en el tram 

entre Escorial i Torrent de les Flors per millorar la seguretat de la semaforització. La 

circulació de vehicles es pot produir sense dificultat pel carrer de Reig i Bonet, i es 

milloraria la seguretat dels vianants de l’encreuament semaforitzat pel pas de la banda 

de muntanya.

El carrer Escorial és una via d’importància a escala de barri amb un trànsit rellevant de 

h l l b ’ è d àf l ll d ó

Observacions/Qüestions

vehicles inclosos autobusos. L’existència de semàfors a les cruïlles de Encarnació i 

Providència amb Escorial fa que els vehicles motoritzats “percebin” que es tracta d’un 

carrer on la velocitat i el pas és regulat pels semàfors malgrat que hi ha fins a 5 passos per 

vianants no semaforitzats. Aquests passos resulten perillosos ja que els vehicles tendeixen 

a “accelerar” per tal de passar el següent semàfor unes cantonades més amunt. 

A la cruïlla d’Escorial amb Alegre de dalt aquesta situació es produeix ja que hi ha dos 

passos de vianants tant a la banda de mar com a la de muntanya a escassos metres del 

proper semàfor, que es troba a la cantonada de Providència amb Escorial.  

Aquesta ruta es especialment concorreguda a la sortida de l’escola quan tant els alumnes 

d’infantil i primària surten per la porta de Legalitat i un grup nombrós de nens amb els seus 

acompanyants arriba a  aquests dos passos de vianants per les vorers del carrer legalitat. 

Conceptes

Seguretat

Mobilitat

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 8: Requalificació de l’espai públic a l’entorn de l’Escola: una plaça 

Localització Pi I Margall: tres cruïlles

Problema

Manca d’un espai públic de referència pels nens i famílies de l’escola

Dèficit en la qualitat de l’espai públic a l’entorn de Pi i Maragall.

Proposta

Remodelació carrer Pi i Margall en dos sentits:

‐          les oportunitat d’ampliació dels espais públics generats per l’encontre de la trama 

ortogonal de la Gràcia Nova amb la disposició diagonal del carrer de Pi i Maragall 

(d’inspiració dels Plans del Paral∙lel)

‐          la necessitat d’inversió en l’ús de l’espai públic entre ciutadans i vehicles 

El carrer de Pi i Maragall és un carrer actualment amb molt poc trànsit rodat (la disposició 

diagonal respecte la trama ortogonal de l’entorn obliga a una mala vertebració amb el flux 

de mobilitat de vehicles al seu entorn) però manté una morfologia del seu espai públic 

totalment orientada als vehicles.

 La reforma del carrer de Pi i Maragall és necessària. Es tracta d’un carrer amb una secció 

molt generosa que disposa d’un mínim de  29,5 metres en la que únicament 9,5 metres són 

d’ús per vianants sent la resta per vehicles, dels que 11,5 són per la circulació i 8,5 són per 

aparcament. El potencial del carrer com espai públic de qualitat és molt gran.  A part de 

l’eixamplament de les voreres de Mar i Muntanya s’haurien de crear fins a 4 places al llarg 

del carrer  donant una nova vitalitat al carrer i dotant d’espai públic cívic a un barri que 

clarament manca d’aquest tipus d’espais sent l’única plaça de l’àmbit la Plaça Joanic queclarament manca d’aquest tipus d’espais, sent l’única plaça de l’àmbit la Plaça Joanic, que 

està clarament segregada per la mateixa secció de l’eix Escorial‐Pi i Maragall, que no en 

facilita l’accés des de Gracia Nova, a ambdues bandes del carrer Pi i Maragall. 

D’aquesta iniciativa l’escola podria satisfer una necessitat essencial que fos l’obtenció d’un 

espai públic de referència: una plaça on trobar‐se després de l’escola. Tant infants com les 

seves famílies requereixen d’un espai on donar continuïtat a la socialització, un espai 

proper i amic on jugar, conversar, seure,... 

Observacions/Qüestions

Per exemple: La cruïlla Sant lluís/alegre de dalt. La reforma d’alegre de dalt i properament 

del carrer Legalitat ja ha creat un corredor que podria arribar a una plaça de dimensions 

mitjanes tot desplaçant la connexió del carrer Sant lluís amb Pi i Maragall fent‐la girar pel 

carrer Alegre de Dalt. L’espai resultant podria arribar a comptar amb 1000 o 1200 metres 

en funció de la secció final que s’assolís al carrer de Pi i Maragall.

Conceptes

Les cantonades de tres carrers que es produeixen al carrer de Pi i Maragall són idònies per 

aquesta funció. L’encontre dels carrers d’Alegre de Dalt/Sant Lluis/ Pi i Maragall o bé 

Encarnació/Secretari Coloma/Pi i Maragall, són propers i tenen un potencial enorme de 

reordenació del tràfic i creació d’espais públics d’ús cívic indubtable. 

Zona afectada Vermell, groc i verd 

Fotos



Proposta 9: Presència de guàrdia urbana

(Mesura preventiva mentre no s'apliquin la resta de propostes)

Localització Legalitat/Secretari Coloma i Escorial/Legalitat

Problema

Els cotxes porten velocitats altes i  la visibilitat no és bona en alguns punts de creuament

Hi ha amos de gossos que no recullen els excrements

Proposta

Incrementar la presència de guàrdia urbana a les hores d'entrada i sortida de l'escola, 

almenys mentre no s'apliquin la resta de mesures proposades

Observacions/Qüestions
Potencialment tenen un caràcter disuasori de cara als conductors menys cautelosos

Conceptes Seguretat

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 10: Sancionar els incívics amos de gossos  + Incrementar campanyes de 

sensibilització

Localització

Àmbit general. És un problema que afecta tota la ciutat, pel que s'entèn que campanyes i 

mesures poden incloure's en plans municipals. Tot i així, i lligat a la proposta d'increment 

de presència de la Guàrdia Urbana, es proposa la intensificació en els entorns de més gran 

afluència d'infants. 

Problema

Els carrers estan bruts i sovint es troben caques de gos. De vegades aquestes no han estat 

recollides, i unes altres vegades sí han estat recollides però queden restes, pel que el 

problema roman igual. Els pipis de gos també estan per tot arreu.

 L'entorn de l'escola és de voreres estretes, pel que augmenten molt les probabilitats de 

que nens i famílies s'enduguin una caca de gos a la sabata.

Proposta

Incrementar la vigilància i sanció dels amos de gossos. 

Fer campanyes de sensibilització.

Observacions/Qüestions

Addicionalment es podria considerar la possibilitat d'incloure la idea de tirar una mica 

d'aigua per sobre els pixums, o tornar a les instal.lacions de pipi‐cans. Es presenta com 

possibilitat d'estudi pels especialistes.

Conceptes Civisme, neteja, higieneConceptes Civisme, neteja, higiene

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 11: Afegir mobiliari urbà al carrer Legalitat

Localització Carrer Legalitat

Problema

Hi ha molta aglomeració esperant l'hora de sortida . Vorera estreta i amb motos 

aparcades. Pel propi concepte de família amb nens petits, coincideixen també molts 

cotxets de bebès.

Hi ha moltes àvies esperant dretes al carrer.

Ambient i espai poc acollidor

Proposta

Afegir mobiliari urbà al carrer Legalitat. Una vorera més àmplia amb bancs i papereres, 

sense motos aparcades, milloraria la qualitat del temps d'espera de les famílies a l'hora 

de sortida

Observacions/Qüestions

Conceptes

Solidaritat

Millora del barri

Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos



Proposta 12: Millorar accessibilitat i visibilitat al parquing del C/ Legalitat 89

Localització Carrer Legalitat, 89

Problema

Es tracta d'un parquing amb moltes places d'aparcament i una elevada freqüència 

d'entrada i sortida de vehicles, que a més a més limita amb la porta principal de l'escola. 

L'entrada es realitza per la porta esquerra, mentre que la sortida es realitza per la dreta. En 

fer‐ho així, la sortida de vehicles es realitza pel costat de la paret, i no es disposa de bona 

visibilitat respecte els nens/es que provenen des de la dreta del parquing. 

Proposta

Invertir el sentit de circulació de l'entrada i la sortida de vehicles. D'aquesta manera, els 

vehicles sortirien del parquing per la porta central, disposant de bona visibilitat respecte 

els nens/s que creuen per davant per accedir a l'escola. 

Així mateix, es podria instal∙lar una senyal sonora que avisés de l'obertura de les portes 

del parquing; per tal de minimitzar l'afectació als veins, es podria activar tan sols dintre 

de la franja horaria convinguda (entrades i sortides de l'escola)

Observacions/Qüestions S'han ubicat uns ressalts i un mirall, però no és suficient.

Conceptes Seguretat

Zona afectada Vermell (densitat alta)Zona afectada Vermell (densitat alta)

Fotos
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