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Eskola bidea udalerri eta hezkuntza zentro bakoitzarentzat espezifikoa izan behar da, 

udalerri bakoitzaren eta bertan dauden zentro desberdin bakoitzaren idiosinkrasiari 

egokituz. 

Hala ere, bidearen metodologia kasu gehienetan egitura zehatz bat jarraitzen du eta, 

hemendik abiatuz, ikerketa gehienak artikulatuko dira. 
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I. FASEA. ANALISI ETA DIAGNOSIA 

Eskola bidea ezartzeko prozesua ez da ulertzen zentro eta irakasle, ume eta beraien familien, 

bizilagun eta dendari guztien parte-hartzerik gabe, eta ezta ere administraziotik ekintza ausart 

bat bultzatzen ez bada. 

Lehenengo fase batean, ikerketan dauden udalerri eta bertako zentroen ezaugarri propio eta 

partikularrak modu zuzen batean ezagutzen dira, hezkuntza zentroen inguruneetan in situ 

egiten den auditoretza tekniko batean oinarrituta, non azpiegitura fisikoen egoera eta bide 

antolakuntza zehazten dira, eta analisian zuzenean inplikatutako agentean emandako 

informazio eta datuekin borobiltzen da. Auditoretzaren abiapuntua ibilgailu, oinezko eta 

txirrindulariei hezkuntza zentroaren ingurunean egindako zenbaketak dira eta bertan zuzenean 

bermatu den diziplina falta. 

Ikasle, guraso eta irakasleen partaidetza mugikortasun alorreko galdetegi batean oinarritzen da, 

non eskola joan etortzeko mugikortasun ohiturak jasotzen dira, eta udal teknikariekin eta 

Aldundiarekin egiaztatzen da. 

Normalean analisi eta diagnosiaren 1ngo fasea bi etapatan banatzen da: 

Lehenengo etapa batean, prozesuaren giza aktore desberdinak, hezkuntza zentroak eta 

lurraldearen testuingurua aztertzen dira eta analisi zorrotz bat egiten da zuzenean. 

Bigarrengo etapa batean parte-hartze prozesu bat garatzen da non ikasleak edo hauen 

gurasoak mugikortasun galdetegia erantzuten duten eta emaitzak aztertzen dira. Behin prozesu 

hau burututa eskola ibilbide bat sorrarazten da eta aurrez egindako analisiaren arabera, eskola 

ibilbide horretako mugikortasunaren diagnosi batekin osatzen da bigarrengo etapa hau. 

Gizarte-eragileak 

Atal honetan proiektuan inplikatzen diren eragile ezberdinak eta hauen papera zehazten da. 

Gizarte eragile edo aktoreak hiru taldetan sailkatzen dira: 

 

 

 
 

 
Udal Administrazioa 

 
 

 

 

Hezkuntza saila 

Hirigintza saila 

Udaltzaingoa 

 

 

Hezkuntza eremuko arloa 
 

 
Ikasleak 

Aita, ama edo tutoreak 

 

IGE-ak 

Ikasleen elkarteak 
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Eragile desberdinen papera aldakorra da eskola bide bakoitzean. Azterketa mota honen 

helburua hezkuntza zentro bakoitzeko ume eta irakasleen aldetik ahalik eta inplikazio maila 

altuena lortzea da, baina kasu gehienetan ikusten denez askotan Udal Administrazioak 

hasten ditu eta gainbegiratzen ditu proiektu gehienak. 

Bartzelonako Aldundiak Kataluniako eskola bideen inguruko ikerketa batek, adierazpen honi 

balioa ematen du, ondorioztatzen duen, kasuen %65a baino gehiagotan Administrazioa 

bera delako eskola bideko proiektuetan lidertza eramaten duena. Gainera, irakasleek edo 

gurasoen bultzatutako proiektu erdietan baino gehiago, amaieran Administrazioa izan da 

proiektuaren lidertza eraman duena. 

Lurraldearen testuingurua 

Lehendabiziko etapa honetan udalerriko analisi sozial eta demografiko bat egiten da ere 

udalerri edo zonaldeari buruz. Zeharka edo modu zuzenen lurraldeko mugikortasunean 

eragina izan ahal duten kanpo faktore batzuk dira, diagnosia eta ekintzen proposamenak 

egiteko garaian kontuan hartu behar direnak. 

Faktore multzo honek lagunduko du eskola bidea ezarriko den leku bakoitza nabarmendu 

eta testuinguruan jartzeko. Ez da berdina izango eskola bide bat egitea baserri-giroko 

ingurune batean, non helburu nagusiena seguruenik ibilgailu pribatuaren erabilpena maila 

gutxitzea izango den, edo hiri ingurune batean, non seguruenik helburu nagusia bide 

segurtasuna eta kaleen zabalera hobetzea izango den. 

Atal honetan esparru desberdinak aztertu beharko dira: 

 
Gizarte arloa 

 
 

 

 

 

Udalerri edo zonaldeko beste ikastetxeak 
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Egoera geografikoa 

 
Kokapena 

 

 

 
 

Lurraldearen egitura 

 
 

 

 
 

Garraio sistema 

 
 

Kanpoaldeko bide sarea 

Barnealdeko bide sarea 

Garraio publikoa (goizaldeko zerbitzuea, gaueko zerbitzua) 

 

 
 

 

 
 

 

Eraginkortasuna eskola bidean 
 

Ibilgailu parkearen bilakaera 

 
 

Motorizazio indizea 

Motorizazioaren bilakaera 
 

Bide segurtasuna 

 
 

Hiri-eremuko istripuen tipologia nagusia  

Harrapatzeen kokapena eskola inguruneetan  
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Hezkuntza zentroen analisia 

 

Eskola bidearen inguruan egindako lan gehienak 6 eta 12 urteen arteko adin tartera 

bideratuta daude, adin hauetan laguntzarik gabe eskolara oinez joateko autonomiaren 

gaitasuna hartzen hasten garelako. 6 eta 7 urte bitartean ume bat gai da oinez taldean 

hezkuntza zentrora joateko, heldu baten laguntzarik behar gabe. 8 urtetik aurrera 

gaitasuna dago bakarrik oinez eskolaraino desplazatzeko. 

Azterketaren kapitulu honetan, zentroen analisi zorrotz bat egin behar, udalerriaren 

barruan bere kokapena, zentro bakoitzerako ikasle kopurua eta bertan ematen diren 

kurtsoak aztertuz. 

Eskola partaidetza 

Eskola partaidetzaren prozesua oinarria izango da eskola bideko proposamen gehienak 

artikulatu ahal izateko. Analisi honen oinarria hezkuntza zentroen ikasle guztiei banatzen 

zaien mugikortasun inkesta da, eta emaitza fidagarriak lortu ahal izateko, partaidetza 

emaitza onak lortu beharko lituzke eta ahalik eta homogeneoa izatea beharko luke. 8 urte 

baino gutxiago duten ikasleen kasuan, galdetegia normalean ikasleen guraso edo tutoreak 

erantzuten dute edo klasean erantzuten da irakaslearen laguntzarekin. 

Prozesua bi zatitan banatzen da: 

1.- Emaitzen analisia 

Atal honetan, zentro ezberdinen eta zentro bakoitzeko partaidetza aztertzen da, partaidetza 

handiagoa izan duten kurtsoak, galdetegian honek nola eragingo duen aztertu ahal izateko. 

Behin hau eginda, eskola galdetegiko emaitzak aztertu eta grafiatzen dira. 

Eskolarako galdetegia udalerri bakoitzarentzat zehaztua izan behar da, baina alor orokor batzuk 

beti aztertuak izan behar dira: 

• Bizilekuko udalerria 

• Hezkuntza zentrora sarrera eta irteera ordutegia 

• Zentrora sarrera eta irteerako banaketa modala 

• Oinez, bizikletan edo garraio publikoa ez desplazatzearen arrazoiak 

• Aparkatzeko zailtasunak 

• Hobekuntzarako lehentasunezko neurriak. 
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2.- Eskola ibilbideen definizioa 

Eskola ibilbidea definitzea da lehendabiziko fasearen punturik garrantzitsuena eta horretarako 

alor desberdinak eduki behar dira kontuan. 

Hasiera batean, heziketa zentrotik oinez desplazatzen diren ikasleen intentsitate diagrama 

batzuk definitzen dira (ikasleen EBI). Mugikortasun galdetegiarekin batera, udalerriko diagrama 

bat banatzen da non kokatuta dauden eskola zentro edo inguruneak, ikasleak egunero egiten 

duten ibilbidea marraztu dezaten. Ikasle bakoitzeko ibilbidea gainjarriz, intentsitateen diagrama 

lortzen da, eta bertan ikusi daiteke ze kale jasaten duten ikasle intentsitate altuagoa. Diagrama 

banatu ez baldin bada, ikasleari deskribapen bat egitea badago eskatzea, jakiteko ze ibilbide 

egiten duen eta, galdetegia banatu ez den kasuetan, ume bakoitzeko etxearen kokapena 

jakinda (eskolak esanda) marraztu daiteke ibilbidea. 

Zentro bakoitzeko diagramak definitzen direnean, plano bakar batean marrazten dira zentro 

guztiak, zentro bakoitzean matrikulatutako ikasle kopurua kontuan izanez pisua banatuz. 

Eskola bidea ikasle intentsitate altuena duten kale edo hiribideetatik abiatuz definitzen da 

kale bakoitzeko baldintzen arabera, in situ diagnosi txiki bat eginez. Baita ere kontuan 

edukiko dira zona berdeak edo erakarpen zonak, mugikortasunean eragin dezaketelako. 

Gainera saiatuko gara ikasleak bideratzen mugikortasun eta segurtasun egokienak duten 

kaleetatik bideratzen, oinezkoak trazadura handiak egitera behartu gabe. 

Mugikortasunaren diagnosia 

Diagnosiaren elaborazioa bide eskolan zuzenean egindako auditoretzan jasotako datu 

kualitatibo eta kuantitatiboetatik eta parte-hartze prozesuaren emaitzen analisitik abiatuz 

burutzen da. Informazio hau edukitzerakoan, bide eskolaren analisi oso bat egiten da, 

aurreko kapituluan definitu dena, eta heziketa zentroen inguruneena. Analisi hau 

egindakoan problematika bat definitzen da, eskola bakoitzean tauletan laburbildua, eta 

emaitza posibleak, Planaren ekintza eta proposamenen hurrengo fasean definitzeko. 

Bide eskolaren problematika 4 esparrutan sailkatu izan ohi da: 
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II. FASEA PROPOSAMENAK ETA EKINTZAK  

Aurreko fasean topatutako helburu eta beharretara egokituz, ekintza eta neurri zuzentzaileak 

proposatzen dira, azterketan dauden heziketa zentroetan bide eskola ezartzen lagunduko 

dutenak. Gizarte eragileen eta biztanleriaren inplikazioa sendoagoa den neurrian, proiektua 

arrakastatsua izateko aukerak areagotuko dira. 

Ekintza proposamenak hiru partetan egituratzen dira 

1.- Alor teknikoko ekintzak 

Ekintza teknikoen helburu nagusia eskolara desplazatzeko bidea zerbait atsegin, segurua, eta 

ingurumen ikuspuntutik egokian bihurtzea da, eskola eta administrazioaren arteko elkarrezko 

lan prozesua bultzatuz. 

Ekintza teknikoak eskola bide bakoitzerako desberdinak dira eta gero lurraldean inpaktu bisual 

handiena izango dutenak dira. Irizpide hauek hezkuntza zentroek erakartzen duten 

mugikortasun motarentzat irizpide tekniko zehatzetan oinarritzen dira. Kasu askotan, 

mugikortasuna modu ez motordunetan oso murriztua da, espaloien, oinezkoen pasabideen eta 

seinaleztapenaren baldintza desegokiak direlako. 

Esparru teknikoko neurriak irizpide hauek kontuan izaten definitzen dira: eskola bideak 

aztertzen dituzten agenteen irizpideak, parte hartutako diagnosiaren emaitzak, familia eta 

ikasleen edo eskolako edo administrazioko agenteak egindako iradokizun eta 

erreklamazioak kontuan eduki eta gero. Eskola bidean egiten diren hobekuntza teknikoen 

eredu dira: 

 
Bide ezpazioaren banaketa 

 

Espaloien zabalera 
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Intersekzioak 
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Trafikotik baketutako zonaldeak 
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• Espaloien zabalkundea edo sekzio aldaketa 

• Eskola bidearen seinaleztapena 

• Seinaleztapen bertikala eta horizontala 

• Indarrean dauden oinezko pasabideen egokitzapena 

• Oinezko pasabide berrien inplementazioa 

• Zona 30 eta zona 20 definizioak 

• Segurtasun elementuen instalakuntza zentroetan 

• Bizikletentzako bereizitako erreiak edo aparkamenduen instalakuntza 

• Aparkamenduaren berrantolaketa 

 

Tipologia teknikoko arauei dagokionean, Estatuko Fomento Ministeritzako legearen irizpidea 

jarraitzen da, orden VIV / 561/2010. Eskola bidean eragin gehiago izan dezaketen alorrak izan 

daitezke: 

Oinezkoen ibilbide egokituak  

Oztopoetatik libre espaloiak 0,90 m-ko (1,8m) zabalera izan beharko dute eta oztopoetatik 

libre 2,1 m-ko altuera (2,20 m). Luzerako malda %8a (%6) baino txikiagoa izan beharko da 

eta zeharkakoa %2ra. Noranzko aldaketetan zabalera 1,5 m-koa izan beharko da eta 

argiztapen maila minimoa 20 lux-ekoa izan beharko da. 

Oinezkoen pasabideak 

Oinezkoen pasabide bat egokituta dagoela kontsideratzeko espaloia eta galtzadaren arteko 

desnibela egokitutako ibi baten bitartez gainditzen denean. Bere longitudea dela eta, oinezko 

pasabidea bi denboratan egiten denean, uhartetxoa 1,5 m-ko longitude minimoa izango du, 

ibiaren longitudea kontuan izan gabe. Gainera, oinezkoen pasabideak lurzoruko planora 

seinaleztutako dira margo ez labaingarriarekin eta ibilgailuentzako seinaleztapen bertikalarekin. 

 

Oinezkoentzako ibi bat egokituta kontsideratzen da libre dagoen zabalera minimoa 1,20 m-ko 

(1,80), gehienezko luzerako malda %12koa (%10 longitudea 2 m-koa baldin bada eta %8 

longitudea 2,5 m-koa izatekotan) eta zeharkako gehienezko malda %2koa izango da. 

Arlo honetan, VIV / 561 Ordenak kontuan izaten du ere ertzak biribilduko direla, inklinatutako 

planoak lehorrean eta bustita azalera ez labaingarri bat eduki beharko du, ibiak ezin du 

oinezkoen ibilbide irisgarria inbaditu. 
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Egokitutako eskailerak 

Eskailera bat egokituta kontsideratzen da pasatzeko erabilgarria den zabalera 1,2 m-koa 

denean. Lehen eskailera-maila gutxienez 30 zm-ko hedadura izan beharko du eta gehienez 16 

zm altueran. Tartean tranpagaina eduki gabe jarraian egon daitezken eskailera-maila 12 unitate 

dira eta gutxienez 3 unitate daudenean, ez da banakako eskailera-maila edo eskailerarik 

egongo. 

Eskaileratan barandak egongo dira, eta hauek bi noranzkoetan erabili ahalko dira. Eskaileraren 

eskubandak 0,90 eta 0,95 m arteko altuera batean kokatuko dira tranpagainetan eta 0,80 eta 

0,85 m artean eskailera-mailaren tartean, eta bere diseinu anatomikoari esker eskua egokitu 

daiteke, 3 eta 5 zm arteko diametro duen tubo baten sekzio berdinarekin, parametro 

bertikaletatik gutxienez 4 zm bananduta. Eskubandak tarte bukatzetik 30 zm haratago joango 

dira. 

Alor honetan, VIV / 561 Ordena alor batzuetan aldatzen da. Horrela, kontuan izaten du 

eskubanden jartzea bi alboetan izango dela, eskaileraren zabalera 4 m baino zabalagoa 

denean ezik, orduan erdiko eskubanda bikoitza ezarriko da. Barandak bi eskubanda edukiko 

dituzte, gaineko eskubanda bat 0,95-1,05 m-ko altuerarekin eta beheko eskubanda bat 

0,65 eta 0,75 m arteko altuerarekin. 

Bidegurutze edo intersekzioak 

Segurtasunaren arloan kontuan izan beharreko beste alor tekniko bat bidegurutze edo 

intersekzioena da. Kasu askotan, bidegurutze edo intersekzioetan ematen diren 

harrapatzearen arrazoia galtzadaren erabiltzaileak oinezkoak intersekzioa gurutzatzera 

gerturatzen direnean ondo ikusten ez dituztela da. Hauetako kasu askotan, ikuspen falta 

honen arrazoia galtzadako oinezkoen pasabidearen aurrean edo atzean autoak edo 

furgonetak aparkatuta egoten direla da. Arazo hau konpontzeko 4 irtenbide proposatzen 

dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUKERA 1) MOTOBOX PARKING 

(AUKERA 2) BIZIKLETEN APARKAMENDUA 

(AUKERA 3) BABESLE TRIANGELUARRAK 

(AUKERA 4) SEINALEZTAZPEN HORIZONTALA 
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Aparkamenduaren antolamendua 

Istripuetan errepikatzen den kausetako bat aparkamenduaren irteeratan ematen da. 

Bateria edo erdi-bateriako aparkamenduaren kasuan, istripua izateko probabilitatea 

areagotzen da, aparkalekutik ibilgailua ateratzerakoan, gehienetan atzera-martxa erabiltzen 

delako, eta ondorioz ikuspen falta oso nabaria da. 

Hartu daiteken erabakietako bat, eta ahalik eta aparkamendu plaza gutxienak galtzeko, 

alderantzizkako erdi-bateriako eredua ezartzea da. Horrela, ibilgailuak atzera-martxan 

aparkatzen dute eta aurrerantz irteten dira. Horrela, ikuspena askoz altuagoa da. 

Kataluniako herri batzuetako Udaltzaingoak, dagoeneko identifikatu du hiriko zonaldeetan 

non eredu hau aplikatu da, maniobrak egiteko garaian intzidentzia kopurua murriztu da. 

2.- Ekintzak hezkuntza alorrean 

Hezkuntza alorreko ekintzen helburu nagusia eskola bidea hezkuntzako errekurtsoa baten 

moduan aplikatzea da, espazio publikoaren erabilpenean praktika egokiak sustatuz eta 

neurri zuzentzaileen partaidetzarekin. 

Ekintza edo neurri zuzentzaile hauen taldea, gainera, eskola bidean inplikatutako eragile 

mota guztiak sentsibilizatzea dute helburu. Ekintza tekniko batzuk ezartzea ez da nahikoa 

izango ikasle, familiar eta bide eskola igarotzen duen auzo edo udalerriko hiritarren artean 

sustapen kanpainak ez badira egiten. 

Hezkuntza alorreko ekintzak gurasoak, ikasleak eta irakasleak egin behar dituzte partaide 

eta denok erosotasunarekin eta modu seguru batean desplazatu daitekeela erakutsi, puntu 

gatazkatsuenak ezagutuz. Hezkuntza alorreko ohiko neurriak dira: 

Praktika egokien gidaliburua 

Praktika egokien eskuliburu bat egitea proposatzen da ikasle, guraso eta irakasleentzako, 

arauen dekalogoa eta heziketa zentroetara erosotasunez garraio modu ezberdinetan 

desplazatzeko oinarrizko arauak eta aginduak (portaera arauak) barneratuko lituzke, zentro 

bakoitzeko puntu gatazkatsuenak ezagutuz. 

Bide eskolarekin erlazionatuta dauden arazo batzuk konpontzea irtenbide zaila dauka pertsonen 

heziketa eta gizalegea hobetzea ez bada lortze, eta horregatik elkarbizitzako eta zirkulazio 

arauak errespetatzearen beharrean insistitu behar da (ez aparkatu modu desegokian 

espaloietan eta oinezkoen pasabideetan, etab.). 

Gidaliburua gaitasun tekniko eta pertsonalak dituen sailak idatzi beharko du (mugikortasun 

saila, garraioak) edo bestela enpresa espezializatu bati enkargatu, dagokion 

administrazioaren eskumeneko zuzenbidearen lan egingo lukeena. Beti eskola, IGE-a eta 

Udalaren parte-hartze eta kolaborazio aktiboarekin. Hezkuntzan parte hartzen duten 

kolektibo guztien partaidetza funtsezkoa da. 

Sentsibilizazio kanpainak eskola zentroetan 

Udaltzaingoak eskola zentroetan garatzen duen bide heziketaren osagarri bezala, bigarren 

hezkuntza garatzen duten ikasleen artean proposatzen da urtero jasotzea, mugikortasun 

iraunkorrari buruz formakuntza jasotzea, oinez joatearen onurak ezagutzeko. 

Kontzientziazio lan hauek gelan eta kalean landuko ziren. 
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Autobusa oinez 

Bide eskola linea bat ezartzea proposatzen da geltoki batzuekin. Pertsona heldu batek, IGE-

aren laguntzarekin, ibilbidea egiten du eta geltoki bakoitzean umeak jasotzen ditu eskola 

zentrora iritsi arte. IGE-a eta eskola dira Udalari zerbitzu hau eskatu behar diotenak, eta 

Eskola Batzordeak bere gain hartuko du autobus ibilbidearen konpromisoa. 

Autobus oinez ekimen osasuntsu bat da, oinez eskolara joateko ohitura berreskuratzen da, 

ekintza seguru bat da, oinezkoen segurtasuna bide publikoan areagotzen delako eta bide 

heziketaren gaineko formakuntza praktikan jartzen da, eta gainera ikasleen arten 

elkarbizitza sustatze duen ekintza bat da. 

Trazeo aplikazioaren sustapena (mugikorrentzako aplikazioa) 

Trazeo aplikazioaren oinarria bere seme-alabek eskolara oinez desplazatzeko interesa daukaten 

gurasoen taldeak egitea da, eta horretarako antolatzen dira. Garraio iraunkorra sustatzeko 

modu egokia da, interesarekin eginda eta modu sozial batean. 

Aplikazioa beraien hezkuntza zentrora iristeko ibilbide berdina egiten duten ume taldeen bidez 

antolatzen da. Talde bakoitza horma bat dauka informazio komun guztia ematen den. Beti 

heldu bat dago, izan daitekeela ama bat, aita bat, familiar bat edo boluntario bat taldea 

laguntzen duena bere desplazamenduan eta guraso guztiei mezu bat bidaltzen die aplikazioaren 

bidez, beraien seme-alabak hezkuntza zentrora ondo iritsi direla adierazteko. Parte 

hartzerakoan familiak puntuak irabazten dituzte eta gero puntu horien truke sariak daude, 

pizgarri moduan. 

3.- Komunikazio eta dibulgazioarekin erlazionatutako ekintzak  

Komunikazio arloko ekintzen helburu nagusia gizarte-eragile guztiekin lan prozesua bultzatzea 

da: administrazioa, bizilagunak, familiak eta eskola. Ekintzak hurrengo hauek izan ohi dira: 

Mugikortasuna webgunean 

Eskolako mugikortasuna eta irisgarritasuna bezalako arlo espezifikoekin erlazionatutako 

informazioa barneratzea, eskoletako webguneetan, gutxien kutsatzen duten eta 

osasuntsuagoak diren desplazamendu moduetan indarra jarria. Komenigarria izango 

litzateke eskola bakoitza autoa elkarbanatzeko eta garraio publikoaren eskaintzaren 

informazioa eskura jartzea. 

Webgunean barneratu beharreko informazioa gaitasuna duten teknikoek prestatu beharko 

lukete (Udaltzaingoa edo Mugikortasun Saila). Honetarako kontratatutako kanpo enpresa 

batek egin dezake ere, edo eskola zentroetako IGE-ekin sinergiak ezarri, gidaliburua 

egitearen kasuan bezala. 

Saltokien kolaborazioa eskola bidearekin  

Eskolara oinez egindako desplazamenduak seguruagoak egiteko helburuarekin eta kalean irekita 

egoten direnez, eskola inguruneetako saltokiak animatu nahi dira eskola bidean parte hartzea, 

laguntza emateko umeren bat laguntza puntuala behar izaten badu. Horrela nahi duten 

saltokiak etiketa edo pegatina batekin identifikatu daitezke establezimenduaren atean jartzeko. 

Etiketa hauek lantzea zentroetako webguneetarako informazio lantzen duen taldearen lana 

izan daiteke. 
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Inprimatzea eta banatzea saltoki eta enpresekin lotuta daukan udal sailaren lana izango 

litzateke, edo sustapen ekonomikoaren sailarena. Editatu edo inprimatzeko, udal esparrutik 

babesleak bilatu ahal dira enpresa eta saltoki hauen artean. 

Eskola biderako logotipo baten sorrera 

Eskola bidearen logotipoa zirkulazio bi noranzkoetan margotzen da, eskolen ateetatik gertu 

dauden oinezko pasabideetan. Eskola bideko proiektuan parte hartzen gizarte-eragile 

desberdinak animatzeko, eskolen inplikazioa proposatzen da logotipoaren diseinua, batez 

ere umeen inplikazioa.  

Eskola bideko logotipoen ereduak: 

Eskola bidea Bartzelonan  Eskola bidea Aleian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskola bidea Torrefarreran 

 

 

Eskola bidea Castelldefels-en 

 

 

 

 

 

 

 

 


