NOTÍCIA: ELS CAMINS DELS NOSTRES POBLES
Els alumnes de 1r d’ESO de la Secció d’Institut Bisaura ideen un
Camí Escolar a Sant Quirze de Besora i a altres pobles del
Bisaura i el LLuçanès.
16 de juny del 2017

Els alumnes de 1r d’ESO han senyalitzat un Camí Escolar perquè els infants puguin arribar a
l’escola de forma segura.
Els alumnes de l’Institut SI Bisaura de Sant Quirze de Besora, van presentar als Ajuntaments de Sant
Quirze de Besora, Montesquiu, Vidrà i Alpens la idea de crear i senyalitzar un camí escolar als respectius
municipis. Van pintar unes indicacions pels carrers dels pobles, que indiquen el camí que porta als infants
cap a l’escola.
Aquí podeu llegir el seu projecte sencer:
Els alumnes de 1r B d’ESO de la SI Bisaura hem ideat uns camins escolars per als nostres pobles. Des de

l’assignatura de Cultura i Valors Ètics, amb la Núria, la nostra tutora, vam realitzar un treball sobre els
Camins Escolars. Primer de tot, vam veure alguns vídeos de com alguns nens i nenes, d’arreu del món,
van a l’escola cada dia passant pels camins més perillosos que existeixen. A partir d’aquí va sorgir la idea
que nosaltres podríem idear un Camí Escolar per als nostres pobles. Ens vam dividir en quatre grups
segons allà on vivíem: Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Alpens i Vidrà. Vam analitzar el poble marcant
els punts més perillosos de cadascun, un cop feta aquesta tasca vam crear diferent recorreguts que
passessin pel menor nombre de punts conflictius. Vam escriure un correu a cada ajuntament explicant la
proposta i demanant per reunir-nos un dia per parlar-ne amb tranquil·litat
. Cada grup va proposar
diferents dissenys per fer les marques dels camins escolars i finalment, vam fer una votació per escollir el
logotip que marqués el camí. El dibuix d’un llapis on hi posava “Camí Escolar” va ser el més votat. El
“llapis” també serveix per indicar la direcció que havien de seguir els nens i nenes per arribar a l’escola.
Així doncs, podreu trobar aquestes senyalitzacions a Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Vidrà i Alpens. A
Sant Quirze i Montesquiu vam fer les marques al terra pintant els diferents camins que ens podien portar a
l’escola, distingint-los amb color verd i vermell. A Vidrà vam reutilitzar unes velles senyalitzacions
metàl·liques i les vam penjar en estaques senyalitzant el camí cap a l’escola. I a Alpens, ho vam
senyalitzar de forma temporal, amb unes senyalitzacions plastificades.
Amb aquest projecte hem intentat aprendre que per canviar les coses cal implicació dels seus ciutadans.
Esperem que aquest, sigui un gran projecte i que puguem deixar marca als nostres pobles i que d’aquí uns anys
puguem veure les senyalitzacions i pensar amb els companys d’escola, i estar orgullosos de la feina que va
suposar fer-lo i estar segurs que hem donat un bon servei al poble.

Des d’aquí volem enviar un missatge a la ciutadania:
«Cuideu el Camí Escolar, feu-lo servir i respecteu-lo així com respecteu i cuideu el vostre poble. Per a fer uns
pobles millors, cal que tinguem consciència col·lectiva i ciutadana. Entre tots fem poble.

Un «Gràcies» enorme, a tots els Ajuntaments, alcaldesses, alcalde i regidors/es de: Sant Quirze de Besora,
Montesquiu, Vidrà i Alpens, que ens vau rebre amb els braços oberts i ens heu ajudat a fer-ho possible.

Alumnes i tutora de 1rB d’ESO de la SI Bisaura.
Sant Quirze de Besora. Juny de 2017.
Alumnes de 1r d’ESO B: Nayane, Gil, Marc, Laia, Anna, Mar, Pol, Miquel, Karima, Pol, Natàlia, Iker, Berta,
Mariona, Yeray, Arnau, David, Aina.
Tutora: Núria A.G.

