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PROPOSTA: 1.3 COL·LABORACIÓ AMB 
CENTRES EDUCATIUS 

 
(1º ESBORRANY 04-11-2.019) 

 
 
Síntesi del projecte: 

 Tindre una relació amb tots els centres educatius de Carcaixent, per a 
proposar, coordinar i ajudar en aquelles activitats relacionades amb la 
mobilitat sostenible que aquests centres desitgen dur a terme 

 Aconseguir una ciutat per als xiquets i xiquetes 
 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Els motius pels quals les persones optem pel mitjà de transport privat, 
principalment el cotxe, són variats, però sempre estan condicionats per una série 
de factors subjectius o socials.  
 
En aquest sentit, l’educació ha de tenir un paper clau i hauria d’aconseguir que 
la persona siga capaç d’exercir el seu dret a moure’s per l’espai públic respectant 
la salut dels altres i la de l’entorn.  
 
És per això que el Col·lectiu Dynamo ha apostat decididament per encetar una 
relació amb tots els centres educatius de Carcaixent, per a proposar, coordinar i 
ajudar en aquelles activitats relacionades amb la mobilitat sostenible que aquests 
centres desitgen dur a terme.  
 
Hem de tindre en compte l’opinió dels xiquets i xiquetes: volem un poble per a 
ells, on puguen desplaçar-se a peu, amb bicicleta i eixir a jugar al carrer amb la 
tranquil·litat d’estar a un espai segur. 
 
La mobilitat és una disciplina molt adequada per abordar la sostenibilitat a les 
escoles, ja que afecta de forma transversal molt diversos vectors –respecte i 
valors socials, energia, contaminació, canvi climàtic, paisatge, etc.– i alhora 
tracta de problemes pròxims i quotidians des de la vivència més enllà del 
coneixement tècnic o expert.  
 
Per tant, la mobilitat brinda una oportunitat per desenvolupar múltiples aspectes 
de la sostenibilitat a partir de situacions del dia a dia, dins i fora de l’aula.  
 
Per al col·lectiu Dynamo, la presencia d’aparcaments de bicicleta protegits als 
centres educatius, la pacificació de l’entorn dels centres i el disseny de camins 
escolars segurs són innegociables. 
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ACCIONS A REALITZAR 
 


