III SETMANA DE
LA MOBILITAT
SOSTENIBLE

Iniciat el nou curs escolar, el nostre institut continua
amb el pla de mobilitat sostenible.
Aquest pla de millora de la mobilitat té com a objectius:

Proposar alternatives per millorar la mobilitat per tal de
reduir la congestió del trànsit, la contaminació, el consum
d’energia i la inseguretat.

Millorar la mobilitat de l’institut i així facilitar les sortides
educatives a peu i en bicicleta.

Fomentar la reflexió sobre la necessitat d’adoptar estils
de vida més respectuosos amb el medi.

Col·laborar amb les administracions responsables en
el disseny i posada en marxa d’itineraris escolars segurs
per accedir a l’institut d’una manera més saludable.
Per anar aconseguint aquest objectius hem decidit
celebrar la III Setmana de la Mobilitat Sostenible.
Us convidem a venir caminant o en bicicleta als instituts.

La setmana de l’11 al 14 de novembre està previst:
L’organització de diferents itineraris per accedir
als instituts amb bicicleta. Els grups d’alumnes
seran acompanyats per professors per accedir als
instituts des de la seva zona de residència: Maó,
Sant Lluís i Es Castell.

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 venir en bicicleta o
caminant a l’institut per a què 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 compartit, omplint al màxim les places
del vehicles.
ESQUEMA DE LES
RUTES

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.

Organitzen:

Col·laboren:

AMPA I.E.S. Cap de Llevant
AMPA I.E.S. Pasqual Calbó
Ajuntament de Maó.
Ajuntament de Sant Lluís
Ajuntament des Castell.

