
Pla de Mobilitat Sostenible

Col·legi Montserrat



Visió

1 2 3 5 6
MonitoritzacióPla d’AccióMetodologiaMissió

4
Diagnosi



1. Visió
“La nostra escola té la intenció de promoure el canvi modal vers a modes de transport 

més sostenibles, com la mobilitat activa (caminar i anar en bicicleta) i el transport públic, 
i així contribuir a minimitzar el consum d’energia i els impactes negatius de la mobilitat 

sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones”

Aquests quatre pilars tenen en compte tot l’ecosistema de la 
mobilitat i tenen impacte en les persones, el medi ambient, la 
infraestructura i la tecnologia.

La prioritat a l’espai públic serà per als modes de transport 
més sostenibles amb el medi ambient, mentre que els més 
contaminants tindran menys prioritat.



2. Missió de 
El principal objectiu de CES4Kids és oferir a infants i 
joves una experiència completa i directa de 
participació ciutadana en la co-creació de planificació 
estratègica de la mobilitat, alhora que permetre el 

disseny de solucions orientades  a millorar la 
mobilitat a les escoles que responguin a les 
necessitats i preferències de l’alumnat.

Objectius de CES4Kids
• Apoderar els infants i els joves amb l’adquisició de coneixement i habilitats tècniques 

per fer front als reptes de la mobilitat i convertir-los en agents del canvi
• Conscienciar sobre la causa de la mobilitat sostenible i influir sobre els hàbits de 

mobilitat de l’alumnat per accelerar el procés de transició a modes més sostenibles
• Donar veu i protagonisme a l’alumnat en la planificació estratègica de la mobilitat i 

en els processos de presa de decisions
• Entendre millor els hàbits de mobilitat i les preferències de l’alumnat
• Contribuir al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat en pensament crític, 

comunicació, treball en equip, negociació, resolució de problemes, lideratge, 
emprenedoria, compromís ciutadà i justícia social



2. Missió de l’escola
Missió específica de l’escola

Objectius del Pla de Mobilitat Sostenible
• Promoure la mobilitat activa i el transport públic en els desplaçaments diaris a l’escola
• Reduir la contaminació, el soroll i la congestió de trànsit a l’entorn de l’escola
• Assolir un entorn segur per als infants i els joves als voltants de l’escola
• Millorar la qualitat de l’entorn urbà de l’escola
• Reduir els impactes negatius de la mobilitat sobre el medi ambient i la salut
• Reduir les externalitats negatives associades a l’actual sistema de mobilitat



3. Metodologia

Informació Diagnosi Proposta Priorització
Procés participatiu: Sessió 1
L’alumnat posa en comú la 
diagnosi i elabora les seves 
pròpies propostes de millora.

Aprenentatge pràctic a l’entorn 
urbà
L’alumnat avalua l’entorn urbà 
de la seva escola per identificar 
barreres a una mobilitat més 
sostenible.

Recollida de dades de l’alumnat 
i les famílies
L’alumnat i les seves famílies 
responen a una enquesta sobre 
els seus hàbits de mobilitat i les 
seves preferències.

Impartició del contingut 
educatiu a l’alumnat
L’alumnat aprèn els principis i 
conceptes cabdals de la 
mobilitat sostenible.

Esdeveniments de 
conscienciació i transferència 
de coneixement
L’alumnat visita entitats 
públiques i privades que 
treballen en el camp de la 
mobilitat sostenible.

Procés participatiu: Sessió 2
L’alumnat debat, vota i 
priorització les propostes de 
millora alhora que juguen a un 
joc de rol on es posen al paper 
de diferents actors.



Descripció dels problemes identificats a l’entorn de 
la teva escola

Documentació gràfica dels problemes

4. Diagnosi

• No es necessita carnet per anar en bici o patinet, i, per això, els 
nens no saben les normes de trànsit, fet que provoca molts 
accidents.

• Els joves que van en patinet no van amb protecció i es distreuen
amb aparells electrònics.

• No es disposa d’aparcament per a patinets i això provoca que 
puguin ser robats o dificultin el pas si estan mal aparcats. 

• Hi ha moltes persones que no tenen suficient coneixement sobre 
la contaminació i la mobilitat sostenible.

• Moltes persones viuen lluny del col·legi i venen en cotxe, que 
contamina molt.



5. Pla d’Acció

Llistat d’accions
(Número i Nom)

Neta Segura Accessible Connectada

1. El carnet del futur
2. Aparcament, taquilles i cistelles per a patinets
3. Descomptes i facilitats per comprar cotxes elèctrics
4. Classes sobre mobilitat sostenible per a tothom



Descripció del problema

Objectiu

Descripció de l’acció

Tria en quin dels 4 pilars de la mobilitat 
sostenible té impacte la teva acció
(deixa tots els que apliquin i esborra la resta)

Enllaç al video o mapa de la solució

És necessari implementar la mobilitat sostenible per anar al col·legi, però el problema és que no es 
necessita carnet per anar en bici o patinet. Per això, els nens no saben les normes de trànsit i la 
seguretat vial, i aquest problema suposa molts accidents que condicionen tant als vianants com als 
altres conductors. Tothom hauria de conèixer les normes de seguretat viària per evitar accidents.

Volem aconseguir que la nostra escola i els seus voltants siguin sostenibles i tinguin zero emissions 
contaminants. A més, volem reduir el trànsit que es genera cada matí i cada tarda quan els pares 
venen a buscar als seus fills al cole, omplint-lo de fums! 

La nostra idea és fer classes de conducció responsable a l’escola, que et convalida punts al carnet de 
conduir per quan tinguis 18 anys! Si fem classes a l'escola, posem més motivació i animem més els 
estudiants a venir amb patinet o bici, cuidant així l'entorn natural del nostre lloc d'aprenentatge. Les 
classes serien de teoria, pràctica i un examen. Volem afegir al carnet l'opció de bici o patinet!

1. El carnet del futur
5. Pla d’Acció
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Mobilitat 
Connectada



Descripció del problema

Objectiu

Descripció de l’acció

Tria en quin dels 4 pilars de la mobilitat 
sostenible té impacte la teva acció
(deixa tots els que apliquin i esborra la resta)

Enllaç al video o mapa de la solució

Els joves que van en patinet no van amb protecció i això pot augmentar els danys en un accident. La 
velocitat a la que circulen també pot causar accidents. A més, la distracció per mitjà d'aparells 
electrònics fa que el conductor es distregui i no estigui atent als moviments que hi ha al seu voltant. 
I, finalment, ens trobem amb el problema del pàrquing de patinets i que, si aquests no tenen un lloc 
fix, poden ser robats o poden dificultar el pas si estan mal aparcats. 

Que no es produeixin embussos causats per patinets i altres vehicles que entren i surten del col·legi, 
que la gent recordi les normes de circulació, ja que molt poca gent que munta en patinet elèctric 
coneix les normes i, finalment, evitar els objectes que puguin distreure als nens o privar-los d'usar 
les dues mans en el vehicle.

La primera solució és habilitar un pàrquing segur de patinets, que estigui ben organitzat i col·locat 
en un lloc que no molesti a ningú. També hem pensat crear una zona amb taquilles al col·legi, on la 
gent pugui guardar les seves pertinences. A més, instal·lar senyals de trànsit al voltant del col·legi. 
Per últim, hem pensat en fer una bossa, cistella o similar que sigui sostinguda pel patinet i que no 
engruixi molt per guardar les coses que puguin distreure als nens i així evitar accidents. 

2. Aparcament, taquilles i cistelles per a patinets
5. Pla d’Acció
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Descripció del problema

Objectiu

Descripció de l’acció

Tria en quin dels 4 pilars de la mobilitat 
sostenible té impacte la teva acció
(deixa tots els que apliquin i esborra la resta)

Enllaç al video o mapa de la solució

Hi ha moltes persones que venen en cotxe perquè viuen lluny del col·legi i els cotxes contaminen 
molt.

Proposem que es fomenti la compra de cotxes elèctrics perquè la gent pugui desplaçar-se sense 
contaminar i així també fomentar el treball dels constructors de cotxes.

Proposem que l’Ajuntament faciliti la compra de cotxes elèctrics donant algun tipus de descompte o 
facilitat a les persones que vulguin comprar un cotxe elèctric.

3. Descomptes i facilitats per comprar cotxes elèctrics
5. Pla d’Acció
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Descripció del problema

Objectiu

Descripció de l’acció

Tria en quin dels 4 pilars de la mobilitat 
sostenible té impacte la teva acció
(deixa tots els que apliquin i esborra la resta)

Enllaç al video o mapa de la solució

Hi ha moltes persones que no saben moltes coses sobre la contaminació i per això contaminen.

Volem que la gent sigui conscient de la importància de no contaminar i utilitzar els serveis públics el 
màxim possible.

Proposem que s'ofereixin classes gratuïtes sobre mobilitat sostenible per a tothom.

4. Classes sobre mobilitat sostenible per a tothom
5. Pla d’Acció
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6. Monitorització
Cicle PDCA
Per aconseguir una millora contínua

Check

Do

Start

Plan

Objectiu principal
Avaluar l’impacte de les accions implementades en els hàbits de l’alumnat

• Avaluar les dades i els resultats recopilats a fases anteriors.

• Comparar amb els resultats esperats per identificar semblances o 
diferències. 

• Identificar si hi ha hagut canvis respecte a l’estat original del context.

• Identificar canvis a: a) hàbits de mobilitat de l’alumnat, b) coneixement 
sobre mobilitat sostenible, i c) percepció de l’entorn de l’escola.

Com portar a terme la monitorització?

• Enquesta basada en la realitzada 
inicialment a CES4Kids.

• Preguntes seleccionades en funció de 
la informació que l’escola necessiti

Realitzar 
cada 2 
anys

Actua
per millorar de 
forma continua

Identificar 
l’oportunitat i 
planificar canvis

Implementar 
els canvis, 
la proposta

Revisar, avaluar i 
identificar les 
lliçons apreses

Check



*Cada escola pot incloure o 
eliminar preguntes en funció de 
les seves necessitats.

Estructura i continguts suggerits per a l’enquesta*

1
Informació 

sociodemogràfica

Edat

Gènere

Escola

Curs acadèmic

2
Informació sobre els 
hàbits de mobilitat

Principals modes 
de transport per 

anar a l’escola

Temps de 
desplaçament 

(anada I tornada)

Nivell d’autonomia 
de moviments

3
Percepció de 

l’entorn de l’escola

Us agrada l’entorn 
de l’escola?

Us hi sentiu segurs?

Quins canvis faries?

FAQs, suggeriments 
i comentaris

4
Coneixement sobre 
mobilitat sostenible

Què és la mobilitat 
sostenible?

Quins són els seus 
4 pilars?

Hàbits de mobilitat 
de l’alumnat I les 

famílies

Petita enquesta
a desenvolupar 
cada 2 anys

6. Monitorització



6. Monitorització

Matriu de diagnosi 1. Abans del procés

Pilars de la Mobilitat Sostenible
Acció Neta Segura Accessible Connectada
Acció 1

El carnet del futur

Acció 2
Aparcament, taquilles i cistelles per a patinets

Acció 3
Descomptes i facilitats per comprar cotxes elèctrics

Acció 4

Classes sobre mobilitat sostenible per a tothom





Thank you!
For more information, please contact:

info@eiturbanmobility.eu 
www.eiturbanmobility.eu

@EITUrbanMob
linkedIn.com/company/eit-urban-mobility

http://www.eiturbanmobility.eu/

