Cerdanyola
del Vallès

CIUTAT EDUCADORA

Benvolguda família,
Enguany hem hagut de repensar i reimaginar les activitats que impliquen la participació i implicació de
moltes persones un mateix dia i en un mateix lloc per tal de complir les mesures de seguretat a les que ens
obliga la situació sanitària actual. Malgrat això, volem continuar treballant com fins ara, promovent aquells
objectius educatius que com a ciutat ens caracteritzen.
La Bicicletada de Camins Escolars dels centres educatius de Cerdanyola del Vallès ha modificat el seu
format: no ens podem retrobar tots els centres educatius i esmorzar en el mateix espai, sinó que ho farem
en diferents dies i a diferents ritmes.
L’Ajuntament, en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat i amb la comunitat educativa, vol continuar
promovent i construint un model de mobilitat saludable, sostenible i segur de la mà dels infants i joves
de la ciutat a partir dels desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o patinet, de casa a l’escola
i de l’escola a casa.
El Projecte de Camins Escolars és un pas més en aquesta línia. Amb la iniciativa de la Bicicletada, s’ofereix
l’oportunitat perquè la ciutadania prengui consciència del poder que té en la millora de la qualitat de l’aire
que respirem. Busquem facilitar a les persones, i més concretament, a infants i joves, una pacificació de
l’espai amb l’objectiu de convertir Cerdanyola del Vallès en una ciutat més verda, més confortable i menys
contaminada.
Esperem comptar amb la vostra participació i quilòmetres!
Desitjant trobar-nos aviat, rebeu una cordial salutació.
Cerdanyola del Vallès, 12 de maig de 2021

Carlos Cordón Núñez 			
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Alcalde de Cerdanyola 		

					

Regidor d’Educació

Què he de saber per participar
a la 4a Bicicletada de Camins Escolars
Quan es fa la Bicicletada?
Durant la setmana del 17 al 31 de maig de 2021 cada família pot fer un dels recorreguts a peu,
patinet o bicicleta de manera autònoma. L’objectiu és sumar el màxim de quilòmetres possibles
per a l’escola.

Què cal fer durant la Bicicletada?
Les famílies podran fer el recorregut a peu, en patinet o en bicicleta (cada recorregut està indicat
en diferent color).
Durant el recorregut les famílies hauran de fer fotos a diferents indrets significatius de la ciutat
(Ajuntament, Plaça de l’Estatut, etc.).
En acabar tot el recorregut, cal enviar una o més imatges evidenciant els quilòmetres fets, adjuntant
fotografies dels diferents indrets significatius per on heu passat. Les imatges s’enviaran a l’adreça
pec.cerdanyola@cerdanyola.cat.
Els recorreguts els podeu consultar aquí:
www.sports-tracker.com/workout/caminsescolarscerdanyola/6098f7e68fe2d435d210f7ca
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Recorregut a peu o patinet
Recorregut en bicicleta
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#caminsescolarscerdanyola
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Aj. de Cerdanyola del Vallès
Masia Can Serraperera
Plaça d’Europa
Parc de la Riera
Plaça l’Estatut

