I SETMANA DE LA MOBILITAT

Iniciat el nou curs escolar el nostre institut vol posar en
marxa un projecte que fa fa un temps que s’està gestant:
un pla de mobilitat sostenible. Es tracta d’un projecte
que pretén fomentar que tots els membres de la
Comunitat educativa contribueixin a una societat
sostenible a partir de l’ús dels mitjans de transport
alternatius (bicicleta, patins, caminant) o col.lectius
(autobus).
El Pla de Millora de la Mobilitat té com a objectius:
• Proposar alternatives possibles de millora de la
mobilitat per reduir els seus efectes no desitjables
tals com la congestió de trànsit, el consum excessiu
d’energia, la contaminació, la inseguretat pels
vianants.
• Millorar la mobilitat de l’IES al’entorn proper, a peu i
en bicicleta, per poder facilitar les sortides de
caràcter educatiu.
• Fomentar la reflexió i el diàleg entre els alumnes
sobre la necessitat d’adoptar estils de vida més
respectuosos amb el medi.
• Col.laborar amb les administracions responsables
(Consell Insular de Menorca i Ajuntaments) en el
disseny i posada en marxa d’itineraris escolars
segurs per accedir a l’institut d’una manera més
saluble.

Per presentar el projecte a la Comunitat Educativa del
nostre centre està prevista la realització de diferents
activitats:
• Entre el 22 i el 31 d’octubre es duran a terme:
o Xerrades a diferents nivells educatius sobre el
tema.
o Una exposició de caràcter informatiu.

• La setmana del 6 al 9 de novembre està prevista:
o L’organització de diferents itineraris per
accedir als instituts amb bicicleta. Els grups
d’alumnes seran acompanyats per la policia i
alguns professors per accedir als instituts des
de la seva zona de residència: Maó, Sant Lluís i
Es Castell.

o El Pla de Millora també preveu la realització
d’una enquesta sobre els hàbits de mobilitat
dels membres de la nostra comunitat, que es
realitzarà la setmana del 6 al 9 de novembre.

Aquest Pla no tindrà èxit sense la vostra col.laboració.
Per això us demanem que animeu als vostre fills a
participar accedint al centre a peu o amb bicicleta o
compartint vehicles.

Organitzen:

I.E.S. CAP DE LLEVANT
I.E.S. PASQUAL CALBÓ
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Col.laboren:

AMPA I.E.S. Cap de Llevant
AMPA I.E.S. Pascual Calbò
Ajuntament de Maó.
Ajuntament de Sant Lluís
Ajuntament des Castell.

