...

ENQUESTA DE MOBILITAT ALS ALUMNES DEL CENTRE EDUCATIU:
Aquesta enquesta serveix per conèixer els hàbits de desplaçament dels alumnes que estudien en aquest
centre, i les condicions dels recorreguts de casa al centre. Us demanem que respongueu les següents
preguntes, marcant amb una creu les caselles corresponents a les respostes que cregueu oportunes, o
contestant en el espais en blanc.
Si us plau, RETORNEU L’ENQUESTA al/a la mestre/a ABANS DEL ____________________

DADES PERSONALS
1. Municipi de residència..................................................................................................
3. Edat: .........................anys Curs escolar:......................................
4. Sexe (encercla la resposta): M / F
5. Tens bicicleta pròpia a casa?
6. Quants sou en total a casa?
7. Quantes bicicletes teniu?
8. Quants motos/cotxes teniu?
AL CENTRE...
10. Quina és la distància aproximada de recorregut de casa a l’institut?.........................km
11. Quant temps trigues en fer el recorregut de casa a l’institut? ...................... minuts
10. En quin mitjà de transport et desplaces habitualment al centre?
MATÍ
Anada Tornada

TARDA
Anada Tornada
A PEU
En BICICLETA
En COTXE
En MOTO
En TRANSPORT PÚBLIC
Altres (especificar):..............................................

11. Si vas a peu o en bicicleta, fas el camí sol/a o acompanyat/da?
Si vas en bicicleta…..
13. Quina opinió teniu del recorregut que fa?
Agradable

Molt agradable

Bastant agradable

Poc agradable

Seguretat

Molt segur

Bastant segur

Poc segur

Distància

Curt

Bastant curt

Llarg

Manteniment

Net

Bastant net

Brut

.

14. Marqueu els principals problemes del desplaçament:
Caos circulatori a l'accés al centre escolar

Vies ciclistes poc segures

Elevada velocitat dels cotxes

Manca de vies ciclistes segures

Comportament hostil dels conductors de cotxe

Altres:……………...…………

Manca de places d'aparcament per la bicicleta
Manca de seguretat en l'aparcament
(per robatori o vandalisme)

Si no vas en bicicleta….
15. Marca quins són els motius:


Tardo massa temps



La distància és massa llarga



Els pares no em deixen



És un recorregut perillós




Les vies que haig de creuar
estan molt transitades
Condicions climatològiques



Pendents massa
pronunciades



Manca d'aparcament adequat



Por al robatori de la bicicleta



No sé anar en bicicleta



No tinc bicicleta



No m’agrada

Si poguessis escollir, en quin mitjà de transport et desplaçaries habitualment al centre

A PEU
sol marxo directament a la feina
A PEUdesprés
acompanyat
Perquè
després
Perquè
marxo directament a la feina
En no
Bicicleta
solitinerari còmode i segur per anar-hi aPerquè
En bicicleta
acompanyat
Perquè
hi ha un
peu
no hi ha
un itinerari còmode i segur per ana
En vaig
patinet
Perquè
méssol
ràpid

En patinet
acompanyat
Perquè
vaig més
ràpid

En acotxe/
moto
Perquè
l'hivern
fa massa fred

En transport
Perquè
a l'hivernpúblic
fa massa fred

Altres_________________
Perquè
és massa lluny

Perquè és massa lluny

Altres. Especifiqueu: ……………………………………………….………………………………...
Altres. Especifiqueu: ……………………………………

16. Finalment, vols fer algun comentari o afegir informació complementària en relació a la mobilitat per
anar a l’institut?
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

