Benvolgudes famílies,
A través de la present, us volem agrair la vostra participació en l’estudi sobre la nostra
Mobilitat (emplenant les enquestes) que hem fet aquest curs i a la vegada seguir animantvos a col·laborar, fent que la campanya de mobilitat sostenible, que durem a terme durant
els dies 30 de maig a 10 de juny, sigui exitosa.
Aquesta ajuda mútua i complicitat entre fillets/es, pares i mares i escola és i ha estat
fonamental perquè a dia d’avui, després de molts cursos escolars, treballant perquè
l’autonomia dels nostres infants i l’adquisició d’uns hàbits sostenibles es facin realitat,
haguem avançat i ens puguem felicitar. Actualment, segons els resultats de les enquestes
(amb un 86% de participació), el 75% dels nostres fillets/es van i vénen de casa a l’escola
de forma sostenible (caminant, en bici, en bus i en cotxe compartit). No estem tant lluny
d’arribar ja al 100%. Cal seguir fent feina, ja que si bé el 70% de les nostres famílies viuen
a 2 o menys kilòmetres de l’escola, no hem aconseguit que tota aquesta gran majoria es
desplaci a peu o en bici (només ho fan un 61%). Tampoc que les famílies que viuen fora
poble i fan ús del cotxe particular optin totes per un mitjà més sostenible, com el bus o
aparcant a una distància suficient de l’escola perquè el seu fill/a pugui fer un tram a peu i
de forma autònoma (un 38% dels cotxes aparquen davant l’escola).
Som conscients que per algunes famílies, el fet de fer possible que els nostres infants
puguin anar i venir d’escola a peu, en bici,... aparcant lluny de l’escola, suposa un esforç i
problemes per conciliar horaris, però no tenim cap dubte del regal que els fan, ja que
d’aquesta manera els permetem créixer, socialitzar-se, fer-se autònoms i desenvolupar un
hàbit sa i imprescindible.
Aquest curs, un nou personatge, en “Recyclean”, ens ha ajudat a ser més conscients dels
problemes ambientals de la nostra societat i a practicar tot un seguit d’hàbits per tenir cura
del planeta (Protocol Ambientalització del centre). També a les aules, com a tema
d’intercanvi amb l’escola San Lucas-Nicaragua, hem estudiat el Canvi Climàtic i ens hem
adonat de la urgència de prendre mesures contra aquest. Per això, aquests dies els
vostres fills/es rebran una carta d’en Recyclean, on els demanarà ajuda perquè durant les
dues setmanes del 30 de maig al 10 de juny, entre tots aconseguim disminuir les emissions
de CO2, anant i venint de casa a l’escola de forma sostenible. Els dies que duri la
campanya, cada classe anirà comptabilitzant els seus desplaçaments sostenibles (A PEU,
EN BICI, EN BUS, EN COTXO COMPARTIT O SENSE COMPARTIR APARCANT A PL.
SES MICOLES) per tal d’augmentar el % d’aquests. Al final, si ho aconseguim, en
Recyclean ens premiarà amb una sorpresa.
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