Volr qte el set inrsists rigti ueslladoq d’El
Camí?
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El Camí és un projecte de país, cultural i turístic que uneix totes les comarques de parla
catalana; un projecte fet participativament per la gent i entitats de cada territori i que
compta amb el suport de Parlaments, Governs Autonòmics,
Diputacions, Consells Insulars i Comarcals i Ajuntaments.
El Camí es defineix i se senyalitza a partir de la participació de persones,
entitats i administracions. Tot el traçat és des practicable amb GPS i molts dels trams, a
més, estan senyalitzats.

El recorregut consta de l’itinerari físic senyalitzat, traces GPS disponibles al web i a les
aplicacions mòbils especialitzades, mapes descarregables, itineraris consultables a les
xarxes socials, guia web, espai web dels trams i dels municipis, Camipèdia
(enciclopèdia territorial oberta), carnet del caminant segellable i descarregable des de
la pàgina web, etc
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El Camí en xifres
El Camí recorre més de 5.000 quilòmetres en 34 trams.
El projecte compta amb més de 13.000 “amics d’El Camí”, a més de centenars de
vetlladors i col·laboradors voluntaris.
El web elcami.cat rep més de 30.000 visites anuals, amb més de 80.000 pàgines
visualitzades.
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els Instituts vetlladors
Els vetlladors/es són les entitats, centres educatius, veïns i institucions de cada
municipi, que defineixen, senyalitzen i repassen un o dos cops a l’any una etapa del
Camí. Poden afegir, a més, dels continguts de la guia (Camipèdia) i dels punts d’interès
que inclou aquella etapa que vetllen.

El Camí es divideix en

trams,

però

podeu

escollir

l’etapa

etapes

que

o

voleu

“vetllar” per raons de
proximitat o de fàcil
accés des de la vostra
localitat.

El Camijove és el programa d’El Camí adreçat a nois i noies a partir de 12 anys que
esdevinguin vetlladors del seu poble o ciutat. A través d’El Camí s’experimenten valors
com el treball en equip , la responsabilitat, la vocació de servei i la posada en valor del

patrimoni de l'entorn més immediat , entre d’altres.
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Foqmació seòqica i pqàcsica peq paqs de l’Arrociació Par

Des del l’associació Pas oferim una jornada de fomació amb una petita sessió teòrica i
una caminada de senyalització. En total, un dia.

El treball col·laboratiu amb els instituts implica els joves en
un projecte que els ajuda a valorar el patrimoni local, els fa
prendre consciència de la importància del manteniment de
l’entorn, i adquirir habilitats com el sentit de l’orientació, el
treball en equip o la vocació de servei a la comunitat.

Els Centres són les entitats que es vinculen al projecte i ho fan responsabilitzant-se del
seu tram de Camí. Aquesta “responsabilització”, que es tradueix en què el centre
educatiu es converteix en centre “vetllador” d’El Camí i entra al programa Camíjove,
que es concreta en les següents activitats:
1. Accér al maseqial Didàcsic elaboqas peq l’ensisas Par. Material pedagògic al voltant de
la senyalització de camins i criteris genèrics de senyalització, elaborat per
l’Associació Pas-Amics d’El Camí.
2. Formació al Centre. El personal de l’entitat Pas-Amics d’El Camí realitza al centre
educatiu una xerrada informativa donant a conèixer el projecte i una formació
teòrica de les tasques a realitzar pels “vetlladors”.
3. Acord amb el centre del tram a vetllar , així com si s’escau concreció del traçat,
debat de propostes noves i si s’escau modificació de la traça proposada.
Concreció de mutu acord de la data de realització de la sortida.
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4. Obtenció de permisos de senyalització per part del Pas per tal de poder realitzar
l’activitat en col·laboració amb les autoritats locals, i que en elles també
repercuteixin els beneficis del programa.
5. Jornada pràctica de senyalització. El
personal de l’entitat acompanya
l’alumnat i el personal docent al llarg
de tota la caminada de senyalització
en el marc de la qual es faran les
marques del recorregut, seguint els
criteris de senyalització del Pas, la
formació teòrica rebuda, i el traçat
acordat,

mitjançant

sistemes

informàtics i cartogràfics i aplicacions especialitzades.
6. Acsiuisasr a l’atla al uolsans de la porada en ualoq del pasqimoni local. Mitjançant la

Camipèdia, l’enciclopèdia col·laborativa de patrimoni nacional, tant cultural, com
natural o social, l’alumnat té l’oportunitat de publicar a la xarxa articles
relacionats amb punts d’interès, o de manera més genèrica amb la cultura, el
medi natural o la societat de la seva localitat (o tram que vetllen), que després
romandran disponibles per a tots els usuaris d’El Camí i enriquiran l’atractiu
turístic del seu municipi.
7. Valoració de la participació. El centre avaluarà la seva participació en el programa
per tal de contribuir a la seva millora en noves edicions, mitjançant un
qüestionari.

8. Permanència del compromís. Els centres mantenen el compromís de vetllar per
aquell tram de Camí de manera que les noves generacions repetiran les
experiències i enfortiran la responsabilitat i el vincle entre el centre educatiu i
la infrastructura de senderisme cultural El Camí, amb un enriquiment mutu.
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Valors i aprenentatges
La col·laboració dels Centres de Secundària amb el Programa Camijove té diverses
vessants, però la més evident és segurament la
característica de projecte de servei a la comunitat. Mitjançant
aquesta col·laboració, l’alumnat de secundària es fa càrrec
de la responsabilitat de vetllar el seu tram de Camí, o el que
és

el

mateix,

ocupar-se

del

manteniment

de

la

senyalització, i de fer-lo atractiu posant en valor el
patrimoni local del seu municipi perquè els usuaris d’aquesta infrastructura puguin
gaudir millor de la seva experiència senderista.

Treball en Equip La formació ja agrupa els joves en grups petits
en què es reparteixen les tasques i en què la reflexió al voltant
de la presa de decisions a cada moment és col·laborativa. A
més a més, estem parlant d’una marca de senderisme que és ja
de per sí un projecte col·laboratiu, que no tindria raó de ser si
no fos perquè els mateixos usuaris i vetlladors el fan possible.

Tots els aprenentatges dels quals l’alumnat és protagonista mitjançant aquest
programa són significatius, ja que seran els que
requerirà per tal de portar a terme amb èxit
les tasques encomanada. Unes tasques, que
en poder-se fer a diferents nivells són
generadores

alhora

de

diferents

graus

d’aprenentatge, essent doncs així adaptables
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a particularitats dels grups de joves que hi participin, anant des de sessions
protagonitzades per aules d’acollida o que potencien sobretot l’aspecte senderista de
la sortida fins aquells centres que busquen treballar àrees concretes del currículum
(expressió escrita, recerca històrica local, etc).

D’entre les habilitats i aprenentages que es poden treballar mitjançant el programa
Camijove, destaquen els relacionats amb la

geografia i la cartografia, a través dels traçats, la
interpretació del territori, dels mapes, el càlcul de
distàncies i desnivells, així com la descàrrega de
traçats en diferents formats i dispositius, i el
seguiment i interpretació d’una traça gps sobre el terreny.

Un altre àmbit a treballar és l’oqiensació erpacial , els angles i les direccionalitats. En cada
encreuament cal resoldre el problema d’on situar els senyals, i sobretot com situar-los,
a

més

d’escollir

les

obertures

adequades. El desplaçament d’angles en
les tres dimensions (passar del pla
horitzontal al pla vertical) i els suports
escollits són dificultats afegides a la
tasca de senyalització que l’alumnat
haurà de resoldre sobre el terreny.
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La Camièdia, inuersigació acsiua de l’entorn
Finalment, l’eix de l’expressió escrita i la recerca del patrimoni local és segurament una
altra de les tasques del programa. Davant l’atractiu de veure publicats els seus articles,
els adolescents fan una recerca de posada en valor del patrimoni de la seva localitat,
no només en l’àmbit cultural sinó també natural o social. Això dóna peu a activitats tan
àmplies com la recuperació de llegendes i mites mitjançant entrevistes a gent gran del
municipi, a recerca al voltant de les arrels de la localitat, a un treball d’investigació
individual o en grup per part de l’alumnat que li farà descobrir que molt a prop d’ells hi
ha elements de gran valor, i que val la pena mostrar als caminants. Així, seran els
usuaris de la infrastructura d’El Camí els que, en fer ús de la ruta de senderisme, se
sentiran atrets pels reclams turístics que hauran posat en valor els joves i tot plegat
repercutirà en una millor valoració de l’experiència de visita a la localitat per part dels
caminants.
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Formació pertanyent al programa CAMIJOVE..................................8€/alumne
-

-



Una jornada sencera amb el formador de l’Associació Pas
o

Sessió teòrica a l’aula (senyalització + camipèdia)

o

Caminada de senyalització

Material de la senyalització

Activitats de l’institut vetllador que ja no requereixin formació.......GRATUÏT
-

Repàs de la senyalització

-

Càrrega d’articles a la Camipèdia
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