
 



 

 

Introducció: Caminant junts a l’escola! 

 Ruta Verda és una manera d'anar al col·legi que estan recuperant en moltes 

ciutats europees com Londres, Oslo, París, etc. Els xiquets/es van caminant al 

col·legi per dos motius fonamentals: És més segur que anar amb cotxe i és més 

beneficiós per a la seua formació. 

 L’equip d’educadores de la Ruta Verda que acompanyen els xiquets/es 

durant el trajecte estan formades específicament per a tractar amb gent menuda i 

tenen molta experiència, al projecte també volem comptar amb voluntaris locals i 

famílies, així com amb el suport directe de la policia local, els mateixos mestres del 

col·legi, les autoritats municipals i els veïns i comerciants de la població.  

 
 

Quí Som? 

 RUTA VERDA és una manera d'anar al col·legi que estem recuperant en 

moltes ciutats europees. Caminant, els xiquets i xiquetes van a peu al col·legi 

acompanyats per educadores especialitzades, famílies i voluntaris locals. Perquè 

és més sa que anar amb cotxe, beneficiós per a la seua educació, divertit, barat, 

sa, ecològic, i més cívic. 

 És un projecte immers dins d’EcoEscola per a la cura del Medi Ambient, 

coordinat per l’AMPA del Ceip Federico García Sanchiz per a la millora de l'entorn, 

que promou un servei de mobilitat sostenible. 



 

Objectius 

1. Promoure la salut de l’alumnat a través de l’activitat física que representa anar a 

l’escola a peu cada dia. 

2. Contribuir a una millor salut mediambiental tot fomentant un model de mobilitat 

més sostenible. 

3. Prevenir l’absentisme escolar proporcionant a les famílies un recurs per als 

desplaçaments dels seus fills i filles de casa a l’escola. 

4. Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar de la ciutadania. 

Metodologia 

El treball es desenvolupa en vàries parts: 

a) La preparació i posada en marxa. 
b) L’execució i seguiment. 
Pel que fa a la primera part, es treballa en 3 eixos. D’una banda, és 

necessari dissenyar i establir unes rutes adequades i segures: adequades per 

donar resposta a les famílies que viuen més allunyades del centre educatiu i, 

alhora, segures. En aquest sentit es té en compte un seguit d’aspectes tècnics 

com ara els sentits de circulació i l’estat de les vies; la intensitat del trànsit 

motoritzat i el de vianants; l’amplada, ocupació i altres característiques de les 

voreres; la localització dels passos de vianants; etc.  

Aquestos recorreguts (les rutes verdes) que parteixen de diferents punts per 

confluir a l’escola, es senyalitza vertical i horitzontalment; també es determinen 

clarament les parades (punts de trobada) i està previst senyalitzar aquestos 

camins a través de senyalització amb pintura especial per a terra. 

El segon eix és el de la sensibilització. Per un costat és indispensable 

adreçar-se als conductors per tal que prenguen consciència de la inseguretat 

viària que generen determinats comportaments i se’ls demana a través de tríptics 

que transiten amb precaució. Així mateix, es realitza una tasca de promoció de la 

Ruta Verda entre les famílies a través de l’escola: se’ls anima a que aparquen el 

cotxe i facen a peu els trajectes per dur i recollir als xiquets i xiquetes a l’escola.  



 

 

També es fa una crida als comerciants que tenen establiments al llarg de 

les rutes verdes i se’ls mira d’implicar com a elements de suport. 

En tercer lloc hi ha el monitoratge de les rutes verdes. Les famílies, en 

primer lloc coneixen la no responsabilitat de l’educadora i que té la funció 

d’orientar i formar a l’alumnat i famílies acompanyants en l’educació vial. Les 

monitores, amb les orientacions de la Policia Local, segueixen l’itinerari establert 

seguint els horaris fixats per a l’eixida, les parades i l’arribada. L’alumnat i famílies 

que s’adhereixen han de seguir unes normes bàsiques de comportament. 

Execució i seguiment. Cal remarcar la dimensió comunitària del projecte, 

ja que es tracta d’un treball conjunt de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, 

Policia Local, Claustre de mestres, l’ampa de l’escola i l’empresa patrocinadora 

que interrelacionen: el centre educatiu, que detecten les necessitats i ofereixen els 

camins a les famílies; l’associació de mares i pares (AMPA), que s’ocupen de la 

coordinació del projecte; la Policia Local, que s’encarrega de la seguretat vial, la 

formació a les monitores i la sensibilització als conductors; l’associació de 

comerciants, que ofereix el suport als caminants a través dels establiments que 

tenen al llarg dels itineraris. 

Rutes 

 Consulta els plànols adjunts per a conèixer les rutes establertes en la nostra 

localitat, amb els punts de trobada, les hores de pas, i el mapa exacte del 

recorregut. Existeixen dues rutes que han sigut reconegudes per la policia local 

d’Alzira com a les més segures per als vianants que es disposen a vindre al nostre 

centre educatiu. Les rutes acompanyades per les educadores es desenvoluparan 

quatre dies a la setmana (dilluns, dimarts, dimecres i dijous). 

 



 

 

Ruta 1 i 2 
Estes són les rutes que condueixen al Col·legi Federico García Sanchiz. 

RUTA VERDA ha pensat en vosaltres tant si viviu al barri com fora d'ell. Si la ruta 

passa PROP DE CASA, pots incorporar-te en qualsevol punt. Pots afegir-te a la 

ruta des de l'inici, sobretot, SI VENIU AMB COTXE DES DE FORA o en qualsevol 

punt que et vinga més a prop. Hem buscat punts de trobada fàcil d'accedir i parar. 

Cada grup de xiquets i xiquetes estaran guiats i formats en educació vial per una 

educadora i les famílies acompanyants i voluntàries. 

La ruta és d’anada al centre sols pel matí! 

Ruta 1: Color Blau 

Horaris i punts de trobada: 

• Punt d’Eixida: 8:35 h. (Parada Autobús C/ Pedro Esplugues). 

• Punt Trobada a les 8:40 h. (C/Verge de la Murta / C/Cayetano 

Gómez España). 

• Punt Trobada a les 8:50 h. (Travessia Josep Suñer / C/De la 

Independència). 

• Arribada a l’escola a les 8:58 h. 

Ruta 2: Color Taronja 

• Punt d’Eixida (punt 1) a les 8:35 h. (Plaça Primer de Maig). 

• Punt Trobada a les 8:41 h. (Avda. el Parc / C/ Cristóbal 

Monterdre). 

• Punt Trobada a les 8:43 h. (Avda. del Parc / C/Cayetano Gómez 

España). 

• Arribada a l’escola a les 8:57 h. 

Tots els punts estan senyalats al plànol que marca l’itinerari. Consulta’ls i 

fes la teua inscripció al punt que més s’adapte a les teues necessitats! 



 
 

Senyalització 

 Les rutes estaran senyalitzades tant en senyals verticals (Punts 

d’eixida i trobada), com per senyals horitzontals pintades a terra (vorera i pas de 

vianants). Els logotips identificatius son els següents: 

     
 

Organització del projecte 

Coordinador del projecte. 

 El coordinador del projecte és el responsable de la comissió Medi Ambiental 

de l’AMPA de l’escola, actuant sempre baix la coordinació i supervisió de la 

comissió EcoEscola formada pel professorat del centre. 

Pintada de les senyals a la ruta. 

 Les famílies de l’ampa pintaran a terra les senyalitzacions indicades al 

projecte en les dues vies de les rutes (damunt la vorera el logotip indicat i al pas 

de vianants el text de “Ruta Verda”), així com incorporaran les senyalitzacions de 

punt de trobada. L’Ajuntament d’Alzira es farà càrrec de la pintura. 

Reunions inicials. 

 L’ampa organitzarà reunions inicials amb les famílies per explicar-los el 

projecte i animar a la seua participació familiar, així com presentar a les 

educadores encarregades del projecte. 

 

 



 

 

Activitats de formació. 

 L’ampa organitzarà junt amb la policia local d’Alzira una sessió de formació 

per a les educadores participants i altra per a les famílies interessades per a 

tractar temes d’educació vial i seguretat. 

Educadores. 

 L’entitat responsable del projecte és l’AMPA del Ceip Federico García 

Sanchiz i s’encarregarà d’organitzar les tasques a realitzar per les educadores 

durant el temps de desenvolupament del projecte així com les possibles 

substitucions per malaltia. 

 L’AMPA i les educadores NO tindran responsabilitat civil ni de ningún altre 

tipus en incidents o accidents que puguen ocòrrer en el transcurs del trajecte de 

les rutes. 

Les funcions de les educadores són: 

1.- Estar presents en la reunió inicial del projecte amb les famílies. 

2.- Acudir a les sessions de formació de la policia local. 

3.- Dur el calçat i la roba adequada per al desenvolupament de la ruta (reflectant 

identificatiu). 

4.- Estar puntuals en el punt d’eixida de cada ruta. 

5.- Realitzar el recorregut, com acompanyants, junt amb les famílies participants i 

voluntàries del projecte. 

6.- Orientar i formar (aspectes d’educació vial) a l’alumnat participant en la ruta. 

7.- Respectar el recorregut marcat al projecte, passant pels punts de trobada en 

l’hora indicada. 

8.- Esperar l’obertura del centre amb l’alumnat participant (sense responsabilitat 

de l’entreda de l’alumnat). 



 

9.-Les funcions de les educadores són: educar, formar i guiar . 

La educadora guiarà a les persones que vulguen seguir-la i formarà a 

l’alumnat en temes d’Educació Vial per a que en un futur coneguen i respecten les 

normes dels vianants. Las responsabilitat civil i de comportament del l’alumnat en 

el trajecte mai recau en l’educadora de la ruta. Cada xiquet/a ha de ser 

responsable del seu comportament.  

Les educadores que realitzaran el projecte seran les següents: 

1.- Carmina Giménez Carrascosa 

2.- Mar López López 

3.- Mónica Pla Roca 

Els dies d’actuació en cada ruta seran els següents: 

Ruta 1:  

Dilluns (Carmina). 

Dimarts (Carmina). 

Dimecres (Carmina). 

Dijous (Mónica). 

Ruta 2:  

Dilluns (Mónica). 

Dimarts (Mar). 

Dimecres (Mar). 

Dijous (Mar). 

Laura està disponible per a possibles substitucions a realitzar. 

 

 

 



 

 

Coordinació de substitucions. 

 Mónica és l’encarregada de coordinar les substitucions de les educadores 

que per malaltia justificada no puguen cobrir el trajecte. 

L’educadora té l’obligació d’avisar a la coordinadora, en suficient temps, de la no 

asitència a la ruta per a que esta coordine la seua substitució amb Laura. 

Cada vegada que es produisca una substitució caldrà anotar-ho a la graella de 

control i enviar-ho al responable de la comissió Medi ambiental de l’ampa Xavi 

Rodenas al seguent e-mail: 

 El coordinador de la comissió medi ambiental de l’ampa comunicarà 

mensualment a la presidenta qualsevol anomalia produïda i el part de 

substitucions realitzades. 

 

Logotips de Ruta Verda 

 En aquest projecte ens acompanya el nostre personatge escolar Fede però 

en diferents formats: 
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Pla de difusió 

 El projecte està previst que tinga la següent difusió: 

-Tríptics informatius que l’escola repartirà a les famílies. 

-El boca-orella entre els pares i mares a través de l’associació. 

-La web del nostre col·legi. 

-Senyalització vertical de les rutes a través de panells situats als respectius punts 

d’eixida i trobada. 

-Senyalització horitzontal a través de les pintades a les voreres i pas de vianants. 

-L’aula virtual d’EcoEscola. 

-El facebook de l’escola. 

A més, es preveu realitzar activitats de promoció de caràcter lúdic com ara 

a la festa de fí de curs un reconeixement a les famílies participants voluntàries. 

 

Famílies 
El benefici de RUTA VERDA és molt important per al xiquet/a, però també ho 
és per a la família. 

 

• Perquè és molt més segur que anar amb cotxe. Els riscos d'accident són 

molt menors per als vianants que per als automòbils.  

• És més educatiu perquè potencia la socialització dels xiquets/es amb el seu 

entorn més pròxim, no sols amb els seus companys de classe sinó amb 

altres individus i col·lectius de la societat.  

• L'estalvi econòmic en combustible i despeses col·laterals d’automòbil és 

considerable . 

• És molt més divertit que anar sòl en el seient posterior del cotxe.  

 



 

• És més saludable per a ells, no sols per l’exercici físic sinó pel contacte 

natural amb el mig, la pluja, el sol, el fred, etc. Tant les bondats com les 

inclemències del temps els enforteixen.  

• Es col·labora molt directament amb el respecte al medi ambient i l'equilibri 

ecològic al reduir l'impacte de la circulació rodada, tant en l’emissió de CO2 

com en altres inconvenients com el soroll i la contaminació. 

Beneficis 

Entre els beneficis que RUTA VERDA aporta a la ciutat trobem: 

• Reducció dràstica del TRÀFIC en zones MOLT saturades. 

• Reducció de la CONTAMINACIÓ. 

• Millora de les condicions de vida de la teua ciutat. És més HABITABLE. 

• RUTA VERDA crea contractes a temps parcial. 

• Estableix una XARXA DE VOLUNTARIS per a ciutadans de qualsevol tipus 

(jubilats, de la 3a edat, pares de xiquets participants, professors...) que 

vullguen contribuir a la millora del nostre entorn. 

• Estableix una XARXA DE COMERCIANTS. 

• Ensenya als xiquets “CIVISME VIAL”. 

Els xiquets i xiquetes es beneficien directament perquè: 

• Incrementen la seua activitat física. 

• Desenrotllen relacions i converses entre tots. 

• Amplien el seu cercle d'amistats amb participants d'altres classes i d'altres 

edats. 

• Assumeixen responsabilitats que els ajuden en la seua formació personal. 

• Aprenen a ser VIANANTS. 

• Coneixen millor el BARRI i els seus habitants. 



 

Voluntaris 

 Els voluntaris i les voluntàries en RUTA VERDA s'encarreguen d'enfortir 

este projecte. Són persones compromeses que volen aportar el seu esforç per a 

millorar el seu entorn de manera solidària i que creuen fermament que es pot eixir 

abans amb l'aportació de tots i totes. Treballen en la busca del desenrotllament 

humà que volem i necessitem i assumeixen la responsabilitat de la construcció 

d'un nou model de societat que comença, a escassos metres de la nostra vivenda 

o del nostre treball. 

Punts Amics 
RUTA VERDA és un projecte que implica a la major part dels agents d'una 

localitat. Per això també hem desenrotllat una xarxa de Punts Amics que són 

referència per a tots els participants i viatgers. Es tracta de persones i establiments 

que cooperen amb el bon funcionament de la nostra mobilitat sostenible servint de 

suport als viatgers o col·laborant de diferents maneres per a la consolidació de les 

línies de Ruta Verda. 

 

Avaluació 

 L’avaluació del projecte es realitza bàsicament a través de dues eines: 

o La comissió de seguiment (formada per la comissió medi ambiental de 

l’ampa) realitzarà cada curs una valoració en grup per a realitzar propostes 

de millora. 

o Fulls de suggerències realitzades per les famílies participants. 

o Valoració de la Policia Local d’Alzira. 

 
 


