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Vine a l'escola caminant
Benvolgudes famílies,

L'AMIPA, juntament amb la col·laboració de la direcció del CEIP S'Hort des Fassers,

organitza dues rutes per anar i tornar de l'escola a casa a peu. Aquesta iniciativa està

emmarcada  dins  el  programa  pioner  de  Rutes  Escolars  Segures  promogut  per

l'Ajuntament d'Alcúdia i desenvolupat per l'organització Arquitectives. A l'espera que

l'Ajuntament  d'Alcúdia desenvolupi  per  fases  els  projectes  redactats  per

Arquitectives consideram que nosaltres, com a comunitat educativa, hem d'aportar el

nostre granet d'arena a la causa. La iniciativa té una doble finalitat;  per una banda

mediambiental amb la que es pretén conscienciar a les famílies amb  la disminució de

l'ús del  vehicle privat  i  per  l'altra la  d'educar  en valors tant  d'educació vial  com de

companyerisme durant el trajecte.

La iniciativa es desenvoluparà de la següent manera: 

• Es durà a terme tots els dimecres del mes de maig: 3, 10, 17, 24 i 31
• Hi haurà dos llocs de trobada: 

A- Davant les Cases de Can Ramis Passeig Pere Ventayol s/n
B- Davant  Petits i Mamàs al Port d'Alcúdia C/ Teodor Canet 47 A cantonada
Mar i Estany davant l'edifici Provialsa.

• Hi  haurà  dues  mares  monitores  voluntàries  que  aniran  degudament
identificades amb un guardapit  reflectant amb el  logo de l'escola i  amb una
paleta d'STOP a cada lloc de trobada.

A- Rossana Artuche mare de Joan Cusano de 4t A
B- Almudena Tijera mare de Leire de 1r A i d'Eneko de 4t A

• L'horari de trobada i partida tant a un lloc com a l'altre serà a les 8:40h. i per a la
tornada cada monitora establirà un lloc de trobada davant l'escola a les 14h.

• No cal apuntar-se ni reservar plaça, simplement presentar-se al lloc de trobada i
complir amb les indicacions de la monitora.

Alcúdia, a 26 d'abril de 2017
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