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CAMINS ESCOLARS  
 
Què són els camins escolars? 
Són itineraris segurs, escollits entre els recorreguts que fan la majoria dels alumnes dels centres de 
l’Escola Sant Joan i l’Escola Santa Eulàlia, i de traçat senzill que permeten el desplaçament a peu dels 
nens i nenes. A cada recorregut segur hi ha una persona adulta que és la responsable del grup.  
 
A qui van dirigits? 
A tot l’alumnat de P5 a 4t d’aquestes escoles.  
S’ofereix el servei a l’hora d’entrada i de sortida de l’escola (a les 9h i a les 16,30h). 
 
Com funciona? 
S’han marcat 2 itineraris diferents, un per a cada escola, per dins de Berga, cadascun amb el seu punt 
de sortida i les seves parades al llarg del recorregut.  
 
La persona responsable de cada itinerari és la que fa tot el trajecte sencer des del punt de sortida fins a 
arribar a l’escola i a la inversa.  
Els alumnes que vulguin fer ús d’aquest servei han de desplaçar-se fins a la parada del “bus a peu” que 
tinguin més a prop i allà s’esperaran fins que passi la persona responsable que els reculli. A l’hora de la 
tornada d’escola, el “bus a peu” deixarà els alumnes a la parada corresponent, tal i com ho haurà fet al 
matí  per a recollir-los. 
Per a fer ús del servei és obligatori tenir l’autorització signada pel pare, mare o responsable 
legal.  
Aquesta autorització la podeu demanar a les monitores dels camins escolars o bé al mateix centre. 
 
RECORREGUT ESCOLA SANT JOAN 
MATÍ 
C. Mestre de Pedret 8.25h 
Av. Canal Industrial 8.30h 
Pg. Indústria 8.34h 
Pl. Viladomat 8.37h 
Pl. St. Pere 8.39h 
C. Torre de les Hores 8.44h 
Escola St. Joan 8.55h 
 
TARDA 
Escola St. Joan 16.40h 
C. Torre de les Hores 16.47h 
Pl. St. Pere 16.51h 
Pl. Viladomat 16.53h 
Pg. Indústria 16.55h 
Av. Canal Industrial 17.00h 
C. Mestre de Pedret 17.05h 
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RECORREGUT ESCOLA SANTA EULÀLIA 
 
MATÍ 
Pl. St. Pere 8.30h 
Pg. Indústria (a l’alçada 
del C. Lluís Millet) 

8.36h 

C. Pere II (a l’alçada de 
la gasolinera) 

8.42h 

Pl. Gernika 8.48h 
Escola Sta. Eulàlia 8.55h 
 
TARDA 
Escola Sta. Eulàlia 16.40h 
Pl. Gernika 16.46h 
C. Pere II (a l’alçada de 
la gasolinera) 

16.51h 

Pg. Indústria (a l’alçada 
del C. Lluís Millet) 

17.00h 

Pl. St. Pere 17.05h 
 
 
Normes d’ús: 

- Cal tenir l’autorització signada pel pare, mare o representant legal. S’ha de retornar a la 
monitora que fa els camins. 

- Cal ser respectuós amb l’entorn i amb els companys que fan ús del servei. 
- En el cas de comportament inadequat l’organització es posarà en contacte amb la família i 

l’escola per tal de valorar si l’alumne/a pot seguir fent ús del servei. 
- S’ha de respectar i obeir el que digui la persona responsable de cada camí. 

 
En el cas que al llarg del curs s’hagi de suspendre temporalment el servei 
per causes meteorològiques o per altres causes de força major, es penjarà 
la informació al web de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat)  i al web de 
l’AMPA de l’escola. 
 
Els Camins Escolars és un projecte liderat per l’Ajuntament de Berga que compta amb la col·laboració 
de les AMPA dels centres implicats. 
 
 
 
 
 


