
                                                                                                                            
                                                                      

 

“BUS A PEU”: COL·LEGI MARÍA AUXILIADORA 

Curs Escolar 2016-2017 
Durant el present curs escolar i l’anterior s’ha estat desenvolupat el projecte de Camins 

Escolars “Avancem Caminant” en el Centre Escolar al que pertanyen els vostres fills. Aquest 

projecte és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Sueca, que compta amb el 

recolzament de la Conselleria a través de l’ IVACE i es porta a terme en totes les escoles de 

primària del municipi de Sueca. El seu objectiu principal és el fomentar el desplaçament a peu 

a l’escola amb la finalitat de crear hàbits saludables i reduir l’impacte ambiental dels 

desplaçaments diaris. 

En una primera fase del projecte, abril-juny de 2016, es va procedir a fer el disseny dels camins 

escolars. Cada alumne, amb l'ajuda del professorat i dels mares i pares, traçaren el camí que 

consideraren més segur des de casa a l'escola en un plànol que se'ls va proporcionar. Tenint en 

compte les rutes traçades pels escolars, en cada col·legi es triaren 3 camins pels quals anaren 

més quantitat d’alumnes. Posteriorment els camins proposats varen ser avaluats per un grup 

de treball format per representants de les escoles, membres de l’AMPA de les escoles, 

autoritats locals, policia i tècnics de l’Ajuntament de Sueca i de l’Agència Energètica de la 

Ribera, proposant mesures que milloraren la seguretat dels camins escolars. 

En el curs 2016-2017, en una segona fase, es va procedir a implementar algunes mesures de 

viabilitat i a fer la senyalització de les rutes. Per a la senyalització es va convocar un concurs de 

dibuix entre els escolars. Amb aquest disseny es van pintar les rutes escolares, cada escola té 

assignat un color, i a més es van col·locar rajoles a les interseccions. Així mateix, s’han portat a 

terme activitats i jocs a les escoles per promoure la mobilitat a peu i el coneixement de les 

rutes escolars. 

En la tercera i última fase del projecte, s’ha de portar a terme el servei de BUS A PEU. Per tal 

d’efectuar aquesta iniciativa s’han fixat PUNTS DE TROBADA amb un horari establert (parades 

senyalitzades en cartells) on els alumnes acudirien i des d’on anirien junts al Centre Escolar. 

Així mateix, s’empraran les noves tecnologies per a enviar missatges als pares i mares d’eixida 

del Bus a Peu, arribades a parades i arribada al Centre Escolar.  

Per tal de començar es va a fer UNA PRIMERA EXPERIÈNCIA PILOT EL PROPER DIMARTS 11 

D’ABRIL DE 2017. 

Consistirà en acudir als PUNTS DE TROBADA a l’horari establert per a anar tots junts. Els 

alumnes poden anar acompanyats o a soles. En el cas d’anar a soles els menors, els seus 

representants legals assumeixen tota la responsabilitat. 

Des del Col·legi María Auxiliadora convidem i animem a tots els pares i mares dels alumnes a 
participar en esta interessant proposta el proper dia 11 d’abril i que així poguéreu 
comprovar els avantatges educatius i ambientals que suposa esta iniciativa.  

Per tal de provar les noves tecnologies i saber el interès amb el que compta aquesta iniciativa 
els preguem que ompliguen la informació al darrere i la entreguen als tutors i tutores dels seus 
fills i filles. 



                                                                                                                            
                                                                      

 

ADHESIÓ AL SERVEI:  

 

NOM DEL ALUMNE:....................................................Nº RUTA:...........PARADA:............................ 

VA A SOLES*:   SI           NO        

TELEFON DE CONTACTE:................................... 

*En cas d’anar a soles cal omplir i signar l’autorització:  

AUTORITZE AL MEU FILL/FILLA..................................................A PARTICIPAR EN LA INICIATIVA 
DEL BUS A PEU DEL COL·LEGI MARÍA AUXILIADORA I A ACUDIR AL PUNT DE TROBADA PER A 
ANAR AL CENTRE ESCOLAR EL PROPER 11 D’ABRIL. 

 

SIGNAT: 

PARE/MARE/TUTOR-A:.................................................................DNI:......................................... 

 

 

RUTES PARADES HORA

Placeta Convent-C/Mare de Deu 8:40

C/Sant Cristofol 8:45

Ronda del Materal-C/Utxana 8:40

Placeta Cervantes 8:45

Ronda Joan Fuster-C/Jaume I 8:35

Ronda Joan Fuster-Avda.Ciutat Pamplona 8:40

C/Pio Muñoz-Ronda Bernat Alinyo 8:45

COL·LEGI MARIA AUXILIADORA

Estacions del BUS A PEU

RUTA 1

RUTA 2

RUTA 3


