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Rutes escolars al col·legi Sagrat Cor de Palma 

Ruta 1. Son Dameto-Sagrat Cor (1,4 km. 20 minuts aprox.) 

 

Establim el punt de sortida al costat de la benzinera Repsol que hi ha a la rotonda 

de la Clínica Miramar. La benzinera pot servir de punt de trobada en cas que 

s’extraviés qualque estudiant.  

Avencem pel carrer de Joan Ripoll i Trobat fins al segon punt de trobada, situat al 

davant del Forn Fornaris. Seguim pel mateix carrer fins a arribar a la rotonda de la 

Dragonera, on està situat el punt de trobada número 3 (al davant de la papereria 

Dragonera).  
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Creuem el pas de  vianants per arribar a l’Avinguda Picasso. Aquest pas de vianants 

és complicat en hora punta. Hi ha policies locals controlant el transit, però ho fan en la 

sortida en direcció a l’autopista. Es podria parlar amb la Policia Local per establir un 

horari i que els agents estiguessin atents per ajudar a creuar els estudiants en aquell 

moment.  

Per l’Avinguda Picasso arribem fins al Camí de Son Espanyolet on, abans d’enfilar 

cap a l’escola, el travessem aprofitant el pas de vianants amb semàfor d’aquesta 

cantonada. Una vegada en la vorera avancem fins al Carrer Pare Antoni Alcover, on 

creuarem el darrer pas de vianants de la ruta.  

Aquesta ruta no és molt complicada i els estudiants més joves la podrien fer 

acompanyats per companys més majors, sempre que es trobi una solució al perillós 

pas de vianants de la rotonda de la Dragonera. En la resta de la ruta hi ha passos de 

vianants relativament segurs sempre que s’ha de travessar un carrer. 

 

Ruta 2. Sant Ferran-Sagrat Cor (1 km. 15 aprox.) 

  

El punt de trobada inicial està al davant de la Comissaria de la Policia Local de 

Palma. Des d’aquí travessem el carrer de la Llibertat per un pas de vianants, on 

necessitarem l’ajuda d’un adult (pare o voluntari), ja que és molt transitat en hora 

punta. Seguidament entrem al carrer de Mazagan i creuem el Camí de la Barrera pel 

pas de vianants.  

La vorera dreta del carrer Mazagan s’estreny molt després de creuar el Camí de la 

Barrera, per la qual cosa hauríem de canviar a la vorera del costat esquerre, moviment 

per al qual no existeix un pas de vianants. Per aquesta raó, sol·licitaríem a 

Seguretat de la ruta 

Ruta segura 

Pas de vianants 

Cruïlla sense pas de vianants 



Julián Serrano i Julià Pujol 
3er Ed. Primària G03 M02 

l’Ajuntament la modificació en 

aquesta cruïlla de l’actual pas de 

vianants per poder anar directament 

a la vorera esquerra. 

Un altre problema a l’hora de 

creuar el Camí de la Barrera és que 

tot i que el límit de velocitat és de 30 

km/h no el respecten ni les bicicletes. 

Hauríem de sol·licitar a la Policia Local 

una campanya de control de velocitat 

per conscienciar els conductors que 

empren aquesta via i que, sovint, 

tampoc no respecten el pas de 

vianants. 

Seguim pel carrer de Mazagan fins  arribar a la cruïlla amb el carrer d’Heredero. 

Aquí situarem el segon punt de trobada, aprofitant la presència del bar Triana. Aquí 

trobem el segon punt conflictiu, ja que no hi ha pas de vianants per travessar el carrer 

d’Heredero, com passa també un poc més endavant en la cruïlla amb el carrer del 

Vinyet. En ambdós casos hauríem de sol·licitar a l’Ajuntament la seva instal·lació.  

   

Seguim pel carrer de Mazagan fins a arribar al Camí de Son Espanyolet, cantonada 

en què hem situat el tercer punt de trobada. Girem a la dreta i, després de travessar 

dos passos de vianants, arribem a l’alçada de l’escola Mata de Jonc. Allà trobem el pas 

de vianants que ens permet creuar el Camí de Son Espanyolet que, a més a més, sol 

estar vigilat per un agent de la Policia Local.  

Des d’aquí fins a l’escola Sagrat Cor tan sols ens resta seguir pel Camí de Son 

Espanyolet fins a arribar al carrer del Pare Antoni Oliver, on haurem de creuar el darrer 

pas de vianants.  

 

La vorera és molt 

estreta i tan sols es 

pot avançar en 

filera d’un 

Aquí aniria 

el nou pas 
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Ruta 3. Plaça del Progués-Sagrat Cor (1 km. 15 minuts aprox.) 

 

El punt de trobada d’aquesta ruta està situat al costat del Bar Goa a la Plaça del 

Progrés. Des d’aquí ens dirigim pel carrer del Rossinyol fins al carrer d’Avinyó, cruïlla 

en què hem situat el segon punt de trobada. En aquest tram he de travessar dos 

carrers, Despuig i Monterrey, que no compten amb pas de vianants.   

   

Creuen el pas de vianants que travessa el carrer de Joan Crespí per entrar en 

l’Avinguda d’Avinyó, que seguim fins al carrer de Bartomeu Rosselló-Porcel, que 

creuarem per un pas de vianants controlat per semàfor.  

En aquest punt, davant el bar Ca’n Sito 2, està el tercer punt de trobada. A partir 

d’aquí seguirem pel carrer de Son Cotoneret. Girem pel carrer Belpuig, travessem el 

Carrer de Miquel Porcel pel pas de vianants, arribant fins al quart i darrer punt de 

trobada, situat davant Aequus.  

Des d’aquí travessem el carrer de Costa Rica per un pas de vianants. El problema és 

que per travessar el Carrer Belpuig en aquest punt per dirigir-nos cap a l’escola no hi 

ha cap pas de vianants. Hauríem de sol·licitar a l’ajuntament que en col·loqués un. Una 
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altra opció és canviar el que travessa el 

carrer de Costa Rica per la vorera dreta 

del Carrer Belpuig a la vorera esquerra 

(en aquest cas modificaríem la ruta un 

poc més enrere).   

Seguim pel Costa Rica fins a arribar 

al carrer de Soló, d’on peguem al carrer 

de Guatemala. Trobem unes escales 

seguides d’un tram només per vianants 

que ens condueixen al Carrer Pare 

Antoni Palou i el darrer pas de vianants.  

Aquesta ruta presenta tres punts complicats. Llevat d’aquests, els alumnes més 

joves la podrien realitzar acompanyats de companys més grans. Una vegada superats 

els dos primers punts conflictius, els joves poden seguir sols fins al punt de trobada 4, 

on un adult podria controlar el pas del Carrer Belpuig perquè els infants seguissin 

novament sols fins a l’escola.  
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Un pati més actiu  

Per obtenir un pati més actiu i atractiu pels nostres alumnes hem pensat distribuir 

l’espai d’esbarjo per cicles. 

Pati d’educació infantil: “Jocs Setmanals”. L’espai del pati està molt ben organitzat i 

compta amb dues estructures de fusta en forma de castellet, un arener, una 

locomotora grossa on els infants hi poden accedir, pujar, enfilar-se, etc.,  i una pista de 

futbet. Així, farem una sèrie de joc de forma setmanal fent servir el material que tenim 

al nostre abast. Con són els alumnes més petits, organitzarem jocs per racons, als que 

s’apuntarà aquell que vulgui. Alguns exemples dels jocs que es poden organitzar són 

l’aranya, el come-cocos, la xarranca (el pati ja compta amb dues dibuixades), el joc de 

la ferradura (però fent servir cercles de plàstic), l’aneguet anglès o la “Terra de lava” (a 

la zona del castell cada vegada que un company crida “lava” o “foc” tots han de deixar 

de tocar el terra, fent servir l’estructura del castell del pati o la locomotora).  

Pati de primer cicle de primària: “El món de les rodes”, col·locarem una sèrie de 

pneumàtics de diferents mides per tot el pati perquè els infants es diverteixin. Per una 

banda, el pati tindrà una estructura sòlida formada per rodes fixades i una segona, 

delimitada, amb rodes no fixades perquè així els alumnes les puguin moure i crear les 

seves pròpies estructures. A més a més, utilitzarem les rodes per fer engronsadors als 

arbres. A la imatge de sota es pot veure com es poden aprofitar els pneumàtics per 

crear zones de llocs per als infants.  

 Pati de segon cicle de 

secundària: “La roda dels jocs”. 

Per fer uns patis més dinàmics i 

entretingut prepararem una 

sèrie d’estacions perquè els 

alumnes triïn. A les estacions hi 

haurà jocs populars com: el joc 

de la bandera (podran utilitzar 

les pistes més grosses de futbet), 

el joc de les cues (empraran tela 

per fer les cues), el joc de stop 

on un company ha d’encalçar els 

altres i aquests per ser salvats han de dir “stop” i quedar quiets. Però per tornar a 

jugar, necessiten ser salvats pels seus companys passant per davall les cames dels 

alumnes aturats. Si són pillats, hauran d’intentar caçar a la resta. El joc de pedra-paper-

estisores gegant, el joc de passar la frontera on els infants hauran d’anar d’un lloc a un 

altre només trepitjant diaris, el més divertit d’aquest joc és que hi hagi més 

participants que fulles de diaris. Per acabar també hi haurà el joc de policies i lladres. 

Pati d’ESO: “Motiva’t”. Per fomentar l’activitat als cursos d’ESO hem decidit utilitzar 

jocs més competitius per així engrescar-los a ser actius a l’hora de pati. Mitjançant 

torneigs de ping-pong (sol·licitant una o dues taules), de bàdminton (fent servir una 
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corda com a xarxa i les limitacions del camp fetes amb guix), de futbet i de bàsquet 

(fent servir les pistes) i competicions de dansa (on hauran de preparar una 

coreografia). Aquesta preparació de les activitats es duria a terme durant una setmana 

i a la següent es duria a terme la competició. 

  

 

Infantil 

Primer cicle de Primària 

Segon cicle de Primària 


