
 

APARTAT ECONÒMIC (CONTINUACIÓ) 

Si alguna escola preferís dur a terme els nivells 2 i 
3 dirigits per monitors professionals, el cost 
d’aquest servei estaria al voltant d’uns 450 € per 
sessió amb 25 alumnes. 

En el cas de que el professorat que hauria 
d’impartir els nivells 2 i 3, estimés necessària una 
prèvia preparació, també està previst poder-los 
donar un curset in situ de capacitació de tres 
hores de durada. El cost d’aquest petit curset és 
de 270 €, amb un màxim de 10 assistents. 

El més adequat per la finalitat de d’aquesta unitat, 
és que els alumnes facin servir la seva pròpia 
bicicleta, però en el cas de que n’hi hagi algun que 
no en tingui, se’n poden llogar al preu unitari de 3 
€ (transport exclòs). 

MÉS INFORMACIÓ 

Aquesta és una proposta educativa diferent, que 
involucra a tot l’entorn escolar, per impulsar un 
canvi de model en la nostra societat. Es presenta 
en un format reduït i concentrat per facilitar-ne la 
seva programació curricular, en la que s’hi aporta 
tota la informació necessària per desenvolupar-la 
amb total autonomia pel centre educatiu, facilitant-
ne així la seva economia i flexibilització. 

Per ampliar la informació podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres i concertar una visita 
explicativa. 
 

 

 

 

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ 
C/ Bon Viatge, 37 1a planta 
Espai BiciMobilitat 
E-mail: mobilitat@ccsjd.org 
Tel.: 93 373 39 12 

 

 

 

UN PROJECTE DIDÀCTIC PER ESCOLES DE PRIMÀRIA, 
FLEXIBLE, EVOLUTIU I AUTOGESTIONAT PEL CENTRE. 
 
ON ES POT FER? 
A la pròpia escola 

QUI L’IMPARTEIX? 
El mateix professorat 

QUIN TEMPS CAL DEDICAR-HI? 
3 hores de preparació inicial i 3 hores lectives per curs 

QUÈ REQUEREIX TENIR EL CENTRE? 
Un videoprojector i una pista pavimentada d’uns 500 m2 

QUANT COSTA? 
180 € + materials 

QUÈ INCLOU? 
Powerpoint, quadern i assessorament 

 
La bicicleta és el mitjà de transport més 
ecològic, econòmic i amable i que també 
ens fa més saludables i autònoms. 
 
                                    En conveni: 

  

  

  



 
 
Aconseguir potenciar l’ús de la bicicleta com a 
mitjà de desplaçament quotidià a les zones 
urbanes, és avui una necessitat que ja no 
qüestiona ningú. 

Per assolir-ho és necessari que hi hagi un fort 
canvi d’hàbits en la nostra societat i per fer un gir 
d’aquesta magnitud sabem que no n’hi ha prou 
amb el treball de les administracions i una 
conscienciació de la societat adulta. En això els 
més petits poden exercir un paper preponderant 
de conscienciació i exemple que en d’altres 
casos com el de la recollida selectiva de 
deixalles, ja ens han demostrat ser determinants 
per assolir un profund canvi d’hàbits d’aquesta 
naturalesa. 

La proposta d’aquesta unitat didàctica va dirigida 
als alumnes dels tres cicles de Primària i pretén 
oferir una eina pràctica als professionals de la 
docència. 

Es tracta d’un producte didàctic totalment 
desenvolupat, per impartir-lo en 3 hores lectives, 
que és flexible i de baix cost, que proporciona al 
centre educatiu, el mètode, les orientacions 
pedagògiques i els continguts, amb una 
presentació audiovisual en format powerpoint i 
que a la vegada inclou tota la informació sobre el 
material didàctic necessari per impartir-la de 
manera autònoma. 

La particularitat d’aquest sistema que presentem,  
 evolucionar i l’autonomia de recursos. 

 

 

 
 
CONTINGUT DEL TEMARI (INDEX): 

Nivell 1 Exposició a l’aula: 

1.1 Projecció del powerpoint “Comportament i 
trucs per anar segur en bicicleta” farcida 
d’il·lustracions amb el següent contingut: 

 Com hem de planificar els nostres 
desplaçaments. 

 Consells per circular garantint la nostra 
seguretat i la dels demés. 

 Normes i senyalització bàsica de circulació. 

1.2 Coneguem el funcionament dels elements 
essencials de la bicicleta i com solucionar petis 
problemes. 

Nivell 2 Pràctiques en un recinte tancat: 

2.1 Exercicis bàsics de maniobrabilitat damunt de 
la bicicleta. 

2.2 Circuit d’habilitats amb superació d’obstacles. 

Nivell 3 Pràctiques de circulació: 

3.1 Explicació de les normes i rols que cal adoptar 
al fer els exercicis de circulació. 

3.2 Exercicis pràctics de circulació real al carrer. 
 

 
 
està en la seva flexibilitat d’us, el potencial per 
 
 

 

 
 
APARTAT ECONÒMIC 

El cost global per poder iniciar el projecte a 
l’escola, és de 180 €, en els quals hi queden 
inclosos els següents conceptes: Un exemplar en 
format paper del “quadern de presentació i 
orientació pedagògica”, l’arxiu de presentació del 
nivell 1 en format powerpoint i l’assessorament 
presencial durant el període d’un any. En aquest 
cost caldria afegir-hi  aproximadament uns 270 € 
per adquirir els materials imprescindibles de 
muntatge del circuit d’habilitats. De totes maneres 
si es decideix fer un únic kit per compartir-lo amb 
diverses escoles, naturalment aquest cost 
quedaria repartit, amb la conseqüent reducció de 
costos. 

Si optativament es desitgés completar el circuit 
d’habilitats dotant-lo d’elements delimitadors de 
l’espai i senyalització vertical, la instal•lació 
guanyaria en operativitat, encara que el cost es 
veuria notablement incrementat. (Els preus i 
detalls de com construir tots aquests elements, 
venen minuciosament descrits en el quadern). 

En l’hipotètic cas de que alguna escola no 
disposés d’un espai apropiat per poder 
desenvolupar el nivell 2, hi ha prevista la 
possibilitat de fer-ho a les instal•lacions del Parc 
Ciclista del Llobregat, amb un preu concertat de 
40 € per sessió de 25 alumnes, incloent-hi la 
utilització dels elements del circuit d’habilitats. 

 
 

LA BICICLETA 
COM A MITJÀ 

DE TRANSPORT 


