II SETMANA DE LA MOBILITAT
Del 11 al 18 de març

El Pla de millora de la mobilitat iniciat al octubre
continua en marxa.
Les diverses activitats realitzades al primer trimestre,
xerrades , exposició, itineraris per accedir als instituts amb
bicicleta ès van tancar amb la realització d’una enquesta
sobre els hàbits de mobilitat dels membres de la nostra
comunitat. Dels resultats dels 500 qüestionaris que van
omplir els alumnes podem afirmar amb claredat que :
•
Les tres quartes parts de la població estudiantil viu
en un radi de cinc quilòmetres. La majoria realitza uns
viatges molt curts; el 70% dels alumnes dedica menys
de 15 minuts a aquest trajecte quotidià.
•
Malgrat aquesta proximitat relativa, els resultats de
l'enquesta mostren la dependència dels modes
motoritzats per a l'accés als instituts; en el cas dels
estudiants el mitjà principal és l'autobús escolar (48,1%),
seguit del vehicle privat (26,6%) .
•
Els desitjos gairebé d’una quarta part de joves son
que els agradaria acudir caminant o amb bicicleta a
l'institut.
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Aquestes xifres suposen un bon esperó per seguir
treballant en l'objectiu d'aconseguir que aquells que estan
disposats a moure's, puguin realment acudir de forma
còmoda, agradable i segura als instituts.
• La setmana del 11 al 18 de març està prevista:
L’organització de diferents itineraris per accedir
als instituts amb bicicleta. Els grups d’alumnes
seran acompanyats per la policia i professors per
accedir als instituts des de la seva zona de
residència: Maó, Sant Lluís i Es Castell.

Hora de Sortida: 7:30 per a tots els punts de partida
Punts de Sortida:
-Maó: Aparcament davant de l’Estadi Maonès
-Sant Lluís: Plaça Nova
-Es Castell: Església del Roser
L’horari de tornada coincidirà amb l’acabament de
les classes.
En rutes interurbanes és obligatori l’ús del casc.
A l’arribada a l’Institut, s’habilitarà un espai dins del
recinte per deixar les bicicletes, però per més
seguretat podeu dur candau.

Volem que mares i pares us sumeu a aquesta iniciativa
aportant les vostres opinions i idees i facilitant i animant
els vostres fills i filles a acudir amb bicicleta o caminant
perquè experimentin com resulta d'agradable fer aquest
trajecte pels seus propis mitjans.
Aquells que utilitzen el cotxe podeu posar-vos d’acord per
viatjar en cotxe compatit , omplint al màxim les places
del 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.

