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Estimada directora/ Estimat director, 

 

Un any més, es llança la iniciativa “Hui descansa el cotxe” promoguda per la 

Generalitat Valenciana; una campanya per a reforçar els objectius de la Setmana 

Europea de la Mobilitat i promoure hàbits sostenibles. Es realitzarà entre el 8 de 

novembre i el 21 de desembre de 2021 sota el lema: “Mou-te amb impacte zero”. Com 

en anys anteriors, se sol·licita la participació dels centres educatius per a promoure la 

millora de la mobilitat sostenible en la Comunitat.  

 

L'acció està dirigida per a alumnes entre 7 i 11 anys i encara que qualsevol docent pot 

dur a terme la iniciativa, potser les assignatures relacionades amb la llengua o la 

música estan més vinculades amb la convocatòria. Es tracta d'una acció interessant 

que es podria valorar incloure en la PGA del curs actual. 

 

Es proposen dues accions paral·leles, una per a realitzar a l'aula i una altra perquè els 

estudiants la desenvolupen en família. En la primera, A cantar!, el professorat junt amb 

l'alumnat hauran de compondre i gravar una cançó amb una lletra relacionada amb la 

mobilitat sostenible, a partir d'una de les bases musicals disponibles.  

 

En la segona acció proposada, Ara a dibuixar!, els estudiants junts al professorat 

elaboraran una llista de temes sobre la mobilitat sostenible. Després, amb les seues 

mares, pares o tutors legals triaran un d’aquests temes o qualsevol altre a proposta de 

la família. L’estudiant junt amb el familiar faran el dibuix amb la temàtica elegida i 

s’enviarà a la Generalitat a través d’una fotografia o imatge escanejada.  

 

Per a dinamitzar la participació s'ha organitzat un concurs on hi haurà premis per a 

professores/es, col·legis i progenitors. Els premis consistiran en bons de transport i 

material esportiu-recreatiu proporcionats per la nostra empresa patrocinadora i les 

entitats col·laboradores. El concurs serà visible a través de la plataforma social 

d'Instagram, on es publicaran les imatges dels participants, que en el cas dels menors 

d'edat hauran de comptar amb el consentiment exprés dels seus progenitors. 

 

Els centres educatius comptaran amb una presentació gràfica, un vídeo animat i altres 

materials per a suscitar la reflexió de l'alumnat al voltant dels beneficis de la mobilitat 

sostenible. 
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Si estan interessats a participar en aquesta iniciativa, per favor confirme'ns-ho enviant 

un correu electrònic a huidescansaelcotxe@gva.es, juntament amb l'adreça 

electrònica, nom i ciutat del col·legi i el nom i cognoms de la persona que coordinarà 

l'execució de l'acció. Se li enviaran tots els documents necessaris per a explicar de 

manera més detallada l'activitat. En qualsevol cas, la informació es pot descarregar en 

https://huidescansaelcotxe.gva.es/es/como-participar. 

 

Esperem la seua resposta. Reba una cordial salutació. 

 

València, 13 de desembre de 2021 

 

 

 

Directora General d’Innovació Educativa i Ordenació 

 

 

 

 

Reis Gallego Perales 
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