
Entorns Escolars  
Segurs i Saludables
Volem protegir els infants, 
millorar la seguretat  
i reduir la contaminació  
a les entrades i sortides 
dels centres educatius 



Aquest curs escolar 2021-22 es posa 
en marxa el projecte “Entorns esco-
lars segurs i saludables”. El Consell 
Escolar Municipal (CEM) ha impul-
sat la creació d’una comissió de tre-
ball específica que ha desenvolupat 
aquest projecte amb representació 
dels membres de tota la comunitat 
educativa  de la ciutat, represen-
tants de l’administració, entitats, 
sindicats i grups polítics municipals.

El curs 2020-21 ja es van dur  
a terme algunes actuacions 
com el tall de carrers, les entra-
des i sortides esglaonades als 
centres educatius o l’ampliació  
de zones segures davant  
escoles i instituts. Les accions 
responen a l’estratègia de pa-
cificació del trànsit i a la recu-
peració de l’espai públic per als 
vianants de cara a implemen-
tar la Zona de Baixes  
Emissions a Granollers.
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Fomentar l’accés 
a peu, en bicicleta, 
patinet o transport 
públic als centres 
educatius.

Reduir l’accés als 
centres educatius 
amb vehicle privat.

Comunicar 
i sensibilitzar 
sobre la mobilitat 
sostenible, segura 
i saludable.

Pacificar els  
entorns escolars.

Els 4 grans 
objectius
del projecte
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Aconseguir-ho 
és cosa de tothom!



•  Es prohibeix estacionar en 
els carrils de circulació a les 
hores d’entrada i sortida, 
davant de les escoles.

•  Alumnat dels centres edu-
catius, famílies i agents 
cívics repartiran multes 
pedagògiques dins de la 
campanya de sensibilització.

•  Un cop acabada la campan-
ya, la Policia Local sancio-
narà les infraccions dels 
vehicles.

•  Es tallen els carrers pro-
pers als centres escolars en 
els horaris d’entrada i sorti-
da, que es faran de manera 
esglaonada.

•  Es fomenta l’accés a peu, 
en bicicleta i patinet amb 
diverses iniciatives com el 
Bici Bus, de l’entitat Grano-
llers Pedala.

•  S’amplien els aparcaments 
de bicicletes dins dels cen-
tres, on sigui possible, i a la 
via pública.

•  Es promouen activitats 
pedagògiques relacionades 
amb la mobilitat, el medi 
ambient i la salut a les  
escoles i instituts.

•  Campanya informativa 
personalitzada per a cada 
centre per fer arribar  
a les famílies i espai web 
amb tota la informació del 
projecte: www.granollers.
cat/entornsescolars

Què fem?

http://www.granollers.cat/entornsescolarssegurs
http://www.granollers.cat/entornsescolarssegurs


•  Deixa el cotxe a casa  
i busca alternatives per  
desplaçar-te a l’escola.  
Pots anar-hi caminant,  
en bicicleta o patinet,  
fer servir el bus...

•  Si has d’agafar el cotxe, 
deixa’l en aparcaments  
propers i fes el darrer  
tram a peu!

•  Coordina’t amb altres  
famílies per anar i tornar  
de l’escola.

•  No aparquis ni aturis el ve-
hicle davant del teu centre 
educatiu.  
Així millorem la seguretat 
viària, reduïm les emissions 
atmosfèriques i la contami-
nació acústica.

Què puc fer?

Més informació:  granollers.cat/entornsescolars

http://www.granollers.cat/entornsescolars
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