RUTES ESCOLARS
Descobreix una nova manera d' anar al eel- le,
un trajecte divertit pie d' aventures.

• Afavorir la seguretat. Aconseguir que I'entrada i sortida deis
centres educatius no sigui un moment de conflicte urbe a causa de la
gran acumulació de cotxes i la congestió deis seus accessos. La disminució del volum del trénsit de vehicles i I'establiment d'una ruta més
segura minimitzen la possibilitat que es produeixin accidents.
• Reduc:c:ió del transit i millora del medi ambiento El menor
ús del vehicle a motor contribueix a la descongestió del tránslt l'estalvi de combustible, crear habits de mobilitat sostenibles en els més
petits, i comporta la consegüent disminució en I'emissió de contaminants etrnosférics i la millora de la qualitat de vida.
• Fomentar la partic:ipac:ió i I'experienc:ia c:ompartida.
Desplacer-se de forma col-lectiva afavoreix la convivencia i permet
compartir I'espai públic fomentant comportaments respectuosos,
segurs i responsables.
• Fomentar I'autonomia deis infants i la c:onvivenc:iaentre
ells. El projecte pot contribuir al desenvolupament de I'infant. Potenciar habilitats com I'observació o I'orientació, de manera que pugui
realitzar els seus desplac;:aments sense la companyia de I'adult.
• Generar habits més saludables. Caminar augmenta I'activitat física, en contra del sedentarisme que su posa desplacer-se amb
cotxe.
• Crear c:iutat. Unir esíorcos per aconseguir una ciutat on nens i
nenes puguin jugar, experimentar, aprendre i conviure entre ells i amb
els adults en un entorn més amable, saludable i segur.

En aquest moment s'han executat dos rutes pilot d'un total de nou
previstes que portaran per itineraris segurs a tots els escolar als
centres educatius del municipi des de qualsevol extrem de la ciutat.
CC Joan XXIII· CEIP Portal Nou
CC Nostra Sra. de la Consolac:ió

CEIP Cas Serres • CEIP Poeta Villangómez

El servei s'organitza per rutes adscrites als diferents col-leqis, Els participants s'adhereixen mitjanc;:ant subscripció a la ruta més convenient
al seu desplac;:ament. Cada participant va identificat amb una targeta
Identificativa i un peto identificatiu per ruta que l' associa unipersonalment a una ruta i al seu colleqi
El servei té distribuldes cepceleres de ruta a una distancia mexirne
d15 Km del colleqi corresponent a aquesta ruta i estacions cada
250 m aproximadament.
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És un servei totalment gratuH per a tots els menors que ho desitgin,
que es trobin escolaritzats entre Ir i 6e de primaria, amb autorització
expressa del pare, mare o tutor legal, deis següents centres educatius
pertanyents al municipi d'Eivissa: CC Sa Real. CC La Consolació, CEIP
Portal Nou, CEIP Cas Serres, CEIP Poeta Villangómez.

Tota la informació sobre com fer el trérnlt es troba disponible en la
pagina web de I'ajuntament www.eivissa.es on es pot descarregar
el model d'instencie que ha d'emplenar-se i signar-se. Tota la documentació necessarie es presenta a través del Registre d'Entrada de
l' Ajuntament. Els pares i mares o els tutors que no puguin formalitzar la
inscripció a través del registre d'entrada, la poden Iliurar al centre
educatiu.
Doc:umentac:ióneeessárla
• DNI de la persona sol-licitent (mare, pare o tutor).
• Llibre de família
• Autorització signada per l' altre titular de la patria potestat en el seu
ces. autoritzant aquest servei per al seu/a fill/a ó acreditació de la representació legal.
• Si és el cas, DNI de l' altre titular de la patria potestat.
En el cas de no presentar I'autorització signada per I'al~titular de la
patria potestat i el DNI de I'altra persona titular d'aques
'heuré de
signar una Declaracíó Responsable.
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