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Ensenyament, Territori i Sostenibilitat i l’ATM de
l’Àrea de Lleida presenten un web col·laboratiu
per treballar la mobilitat sostenible a l’escola
 La iniciativa pretén integrar el treball de la mobilitat sostenible en el
projecte de curs 2014-2015.
 El web serà una eina col·laborativa que oferirà recursos educatius i
projectarà les bones pràctiques dels centres en aquesta matèria.
 El web recollirà activitats com el concurs anual escolar Parada
Literària, del qual avui arrenca la seva 4a edició.
La Directora General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del
Departament d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i la Directora General de
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, Marta Subirà,
han presentat el web sobre la mobilitat sostenible a l’escola, en el marc d’una
nova edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. A la presentació
també hi han assistit els directors dels serveis territorials dels dos departaments
organitzadors, Miquel Àngel Cullerés i Ma. Dolors Tella.
Escola Sostenible: Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable
El web “Escola Sostenible: Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable”
(https://sites.google.com/a/xtec.cat/mobilitat-sostenible/home)
neix sota la
filosofia del treball en xarxa i amb l’objectiu d’integrar la pedagogia sobre
mobilitat sostenible a nivell curricular (Centres de Recursos Pedagògics,
Ensenyament, Escoles Sostenibles, ATM, entitats i associacions, etc.) i facilitar
l’adaptació a les rutines de treballs dels centres educatius.
La idea és oferir un portal web a les escoles amb enllaços a una multiplicitat de
recursos educatius vinculats a la mobilitat: anar en bicicleta, caminar, educació
viària, transport públic, etc.
El web col·laboratiu utilitza la plataforma basada en Google Sites i serà una
eina de treball col·laborativa en la qual escoles, centres de recursos
pedagògics, departament d’Ensenyament i ATM de Lleida podran publicar i
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compartir continguts i recursos per treballar i difondre els valors de la mobilitat
sostenible.
També servirà per projectar les bones pràctiques de les escoles en aquest
àmbit, amb notícies i imatges de les activitats que realitzen.
Difusió pedagògica i amena dels valors de la mobilitat sostenible
D’altra banda els departaments d’Ensenyament i Territori i l’ATM de l’Àrea de
Lleida, posen en marxa la quarta edició del concurs escolar “Parada literària”,
(www.atmlleida.cat/paradaliteraria) amb l’objectiu fomentar l’ús del transport
públic i la mobilitat en bicicleta i a peu entre tota la comunitat educativa per
desplaçar-se per la ciutat i, especialment cap a l’escola o l’institut.
Es tracta d’una iniciativa orientada a treballar la mobilitat sostenible des de les
unitats de coneixement i amb els recursos pedagògics i pràctics que
s’emmarquen en el currículum dels diferents cicles educatius. Aquesta és una
de les activitats permanents que s’ofereix al site col·laboratiu “Escola
Sostenible” i que s’organitza per quart any consecutiu. Recordem que en
l’edició de 2013-2014 hi van participar més de 800 alumnes de diferents
centres de la demarcació de Lleida.
La quarta edició del concurs es convoca avui per donar el tret de sortida a una
nova edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Els participants
poden concórrer amb redaccions, composicions poètiques, cartes al director,
articles d’opinió i expressions plàstiques al voltant del transport públic, l’ús de la
bicicleta i els desplaçaments a peu. El lliurament dels premis es farà el 23
d’abril, diada de Sant Jordi.
En l’organització del concurs hi col·laboren el Tren dels Llacs, Autocars
Gamón, Autobusos de Lleida, FGC i Alsa, amb el suport de les Federacions
d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes d’educació infantil, primària i
secundària.
Lleida, 22 de setembre de 2014
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