
A DÉNIA!
XARXA DE 

CAMINS ESCOLARS



Iniciativa: 
Regidoria de Seguretat Ciutadana i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Dénia

Equip tècnic i coordinació: 
7a+i 
sietearquitecturamasingenieria.com

Centres educatius que formen part:
CEIP Cervantes
CEIP Les Vessanes
CEIP Llebeig
CEIP Montgó
CEIP Pou de la Muntanya
CEIP Pare Pere
CEIP La Xara
Col·legi San Juan Bautista
Col·legi Sagrado Corazón
Col·legi Paidos
CEE públic comarcal Raquel Payá



QUÈ ÉS 
CAMINIS?

El projecte Caminis vol crear una xarxa de camins escolars per a Dénia. 
Camins que suposen més seguretat, més benestar i més autonomia per a 
la nostra infància. És el primer pas per a tindre una ciutat més humana i 
sostenible, una Dénia que puga gaudir tota la ciutadania.

L’objectiu de la primera fase del projecte és generar dos documents: la 
diagnosi de la situació a Dénia i un pla d’accions amb diferents mesures 
per a millorar el municipi.

Aquest és un projecte de llarg recorregut, que necessita d’un ampli mar-
ge temporal i d’anar sumant suports. Tindrem paciència i serem perseve-
rants, perquè caminem fins a una Dénia més amable i feliç.

Vols millorar els camins escolars a Dénia?



COM 
FUNCIONA?

GRUP DE TREBALL

Fa el seguiment i debateix al vol-
tant del treball tècnic (diagnosi i 
pla d’accions) i de les accions edu-
catives.

Organitza i gestiona les accions 
d’experimentació i d’intervenció al 
carrer.

ACCIONS EDUCATIVES

Organitzades per l’equip tècnic ex-
tern i gestionades per les persones 
coordinadores dels centres educa-
tius. 

Accions per a rebre informació di-
recta per part de l’alumnat dels 
darrers dos cursos de primària 

i per a generar una reflexió de 
caràcter pedagògic en l’àmbit de la 
comunitat educativa.

ACCIONS D’EXPERIMENTACIÓ I 
D’INTERVENCIÓ AL CARRER

Organitzades i gestionades pel 
grup de treball i l’equip tècnic ex-
tern.

Accions festives reivindicatives al 
carrer en horari no lectiu, obertes a 
tota la ciutadania, on es poden su-
mar altres propostes dels diferents 
grups de l’entorn social.



QUI 
PARTICIPA?
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EL MANIFEST

Aquest treball col·laboratiu ha per-
més elaborar el manifest, que vol 
ser un full de ruta per tal d’aconse-
guir transformar el municipi.

Caminis vol…

- MILLORAR ELS DESPLAÇAMENTS 
A LES ESCOLES: que els itineraris 
siguen més segurs i confortables, 
i que propicien la recuperació de 
l’autonomia de la infància.

- Menys presència de vehicles 
motoritzats i, per tant; DESPLAÇA-
MENTS MÉS SOSTENIBLES, a peu, 
amb bici i amb transport col·lectiu.

- Una xarxa d’espais urbans per 
a tot el municipi que oferisca unes 
condicions adequades. MÉS ZONES 

PÚBLIQUES PER A TOTES I TOTS, per 
a estar, passejar, jugar i xarrar.

- UNA CIUTAT MÉS INCLUSIVA, que 
reconega la diferència i que aculla 
la diversitat de les persones que 
l’habiten.

- MÉS ZONES VERDES. MÉS SALUT, 
MENYS CONTAMINACIÓ atmosfèri-
ca i acústica. Menys estrés i millor 
humor!

- TREBALLAR DE MANERA PARTI-
CIPADA entre totes les persones 
implicades, amb l’intercanvi de 
coneixement i d’experiències sobre 
les diferents realitats del municipi. 

Caminis vol… una Dénia més ama-
ble i feliç.



QUINA ÉS LA
REALITAT DE

DÉNIA?

Des de l’equip tècnic del projecte, hem elaborat aquest xicotet dossier per-
què pugues llegir les dades, estadístiques i resultats que ens han permés 
elaborar aquesta exposició de dades mòbil. 

Els resultats que podràs veure a continuació han sigut extrets dels qüestio-
naris a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària, el Padró Munici-
pal d’Habitants i la Direcció General de Trànsit.

Comencem?



LA MEITAT DE LA 
POBLACIÓ INFANTIL 

VIU EN 
URBANITZACIONS

On viu la població infantil en Dénia?
*Dades a 30 de gener de 2018
*Informació extreta del Padró Municipal d’Habitants

51,75%
al nucli urbà

disseminat i 
entitats

Marines
Rotes

Montgó
La Xara

Jesús Pobre

48,25%



DÉNIA TÉ MÉS VEHICLES 
PER HABITANT QUE LA 
MITJANA PROVINCIAL

Quants vehicles hi ha a Dénia?
*Dades a Dénia en l’any 2015
*Inclou tots els vehicles: turismes, furgonetes, camions, ciclomotors i motocicletes
*Informació extreta de la Direcció General de Trànsit

per 1000 habitantsper 1000 habitants

Municipi
de Dénia

Província
d’Alacant

864,58725,55



MÉS DE LA MEITAT DE
L’ALUMNAT DE 5é I 6é VA 
A L’ESCOLA AMB COTXE

Com van les xiquetes i els xiquets de 5é i 6é de 
primària a l’escola?
*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

*561 qüestionaris realitzats
*Els desplaçaments motoritzats inclouen els realitzats amb cotxe, amb cotxe compartit amb altres infants i 
amb moto
*L’autobús es divideix en: autobús escolar de conselleria, autobús AMPA i autobús de línia

43,5% 
244

50,1% 
281

4,2% 
24

0,5% 
3



LES FAMÍLIES AGAFEN 
EL COTXE PER 

LLUNYANIA, PERÒ 
TAMBÉ PER COMODITAT

Per què s’escull el cotxe o altre vehicle motoritzat 
per anar a l’escola?
*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

38,8%
Per llunyania

18%
Per comoditat

14,2%
Per inseguretat

viària

13%
Perquè ve 

de pas

3,5%
Perquè l’entorn 

és solitari



EL 48,1% DE LES 
FAMÍLIES ENQUESTADES 
TENEN 2 O MÉS COTXES

Quants cotxes hi ha a casa en la major part de 
famílies de les xiquetes i els xiquets de 5é i 6é
de primària?
*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

45%

7%4%

44,1%

1

0
+
2
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3 DE 561 ALUMNES 
ENQUESTATS VAN 

AMB BICI A L’ESCOLA

NOMÉS EL 4,2% DE 
L’ALUMNAT DE 5é I 6é 

VA AMB AUTOBÚS

Com van les xiquetes i els xiquets de 5é i 6é de 
primària a l’escola?
*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

*561 qüestionaris realitzats
*Els desplaçaments motoritzats inclouen els realitzats amb cotxe, amb cotxe compartit amb altres infants i 
amb moto
*L’autobús es divideix en: autobús escolar de conselleria, autobús AMPA i autobús de línia

43,5% 
244

50,1% 
281

4,2% 
24

0,5% 
3



S’ESTÀ PERDENT EL FET
D’ANAR AMB ALTRES 

XIQUETES I XIQUETS A 
L’ESCOLA

Quina persona és la que més s’encarrega de 
l’acompanyament de les xiquetes i xiquets que 
van a peu?

Companyes/companys

Mare

Pare

Àvia

Avi

Altre familiar

Cuidadora/cuidador

Veïnes/veïns

Germanes/germans majors

Germanes/germans menuts

Sola/sol 14,2%
3,8%

3,5%
3,8%

55,8%
19,8%

*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària



EL 55,9% DE L’ALUMNAT
DE 5é I 6é QUE VA 

A PEU PORTA
ACOMPANYAMENT 

ADULT

Quantes xiquetes i xiquets entre l’alumnat de 
5é i 6é de primària van a l’escola a peu sense 
acompanyament adult?
*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

55,9% 

44,1% 



EL CAMÍ A 
L’ESCOLA NO 

ÉS SEGUR

Per què porten acompanyament adult les 
xiquetes i els xiquets que van a peu?
*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

25%
El camí no és segur

23%
Per comoditat

16,3%
Perquè ve de pas

9,6%
Considera que l’alumna o alumne és

encara massa menuda o menut



EL 55,8% DE LES MARES 
ACOMPANYEN 

L’ALUMNAT DE 5é I 6é, 
el 19,8% EN EL CAS 

DELS PARES 

Quina persona és la que més s’encarrega de 
l’acompanyament de les xiquetes i xiquets que 
van a peu?

?

?

Companyes/companys

Mare

Pare

Àvia

Avi

Altre familiar

Cuidadora/cuidador

Veïnes/veïns

Germanes/germans majors

Germanes/germans menuts

Sola/sol 14,2%

55,8%
19,8%

*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària



UN 39% DE LES FAMÍLIES 
DE L’ALUMNAT DE 5é 

I 6é QUE ENCARA 
NO VA A PEU, 

APOSTARIA PEL CANVI

*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

Consideren les famílies viable que les seues filles i 
fills realitzen el desplaçament a peu?

Quan es pregunta a les famílies, EN GENERAL, si consideren viable que la 
seua filla o fill realitze el desplaçament a peu, resulta que un 63,7% diu 
que sí. 

Entre les famílies de l’alumnat que actualment no va a peu, el 39% diu que 
considera viable fer el desplaçament a l’escola a peu. 



SI LES FAMÍLIES 
APOSTEN PELS 12 

ANYS, L’AUTONOMIA 
EN ELS DESPLAÇAMENTS 

DELS INFANTS NO ES 
DONARÀ EN EL 

CAMÍ A L’ESCOLA

*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

Quina edat les famílies consideren adequada 
perquè la seua filla o fill vaja a l’escola sense 
acompanyament adult?

29,8%

10,2%

16,3%

18,9%
24,8%

+12 10

1112

-



SI VA A PEU APRÉN A 
SER MÉS RESPONSABLE

Quins avantatges té o tindria per al teu fill o filla 
anar a peu l’escola?
*Informació extreta del qüestionari realitzat a les famílies de l’alumnat de 5é i 6é de primària

56,5% 
Pot aprendre a ser més responsable

30,1%
És bo per a la seua forma física

28,6%
Pot adquirir hàbits saludables

26,7%
És bo per al medi ambient

21,7%
Pot conèixer millor el seu entorn

25,3%
Pot anar xerrant amb amics i amigues



Podeu trobar més informació del projecte en:

caminisdenia.com

#CaminisDénia

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment podem parlar en:

hola@caminisdenia.com

Moltes gràcies per la vostra atenció!   

: )

Col·labora: 



caminisdenia.com
#CaminisDénia


