
 



 

 

Introducció 
Els centres educatius són equipaments que generen mobilitat. És a dir, en 

determinats moments de cada dia lectiu, centenars de persones es concentren a 

l’entorn de les escoles, ja siga per portar a terme les seues activitats en aquests 

centres o per acompanyar als xiquets i xiquetes que estudien. 

El mitjà de transport que trie cada persona, per tant, influeix de manera 

decisiva en les condicions ambientals i de seguretat viària dels voltants del col·legi, 

ja que una mobilitat majoritàriament basada en el vehicle a motor privat –cotxes i 

motocicletes– genera uns impactes molt superiors als que es generen si els hàbits 

de desplaçament que fa una part important de la població escolar es basen en 

mitjans més sostenibles –a peu, amb bicicleta o transport públic col·lectiu. 

Una mobilitat amb cotxe produeix, a més, una sensació d’inseguretat molt 

més gran, sobretot pel fet que la concentració de vehicles sol coincidir amb les 

presses dels seus conductors per arribar aviat a la feina. D’aquesta manera 

s’activa un cercle viciós que provoca que molts pares i mares no deixen que els 

seus fills i filles es desplacen amb bicicleta o a peu a l’escola per por al risc 

d’accident. 

Trencar aquest cercle viciós és complex, ja que requereix canviar els hàbits 

de mobilitat, principalment els dels pares i mares. Modificar pautes de 

comportament és sempre la dificultat més gran a l’hora d’avançar cap a un model 

d’organització social més sostenible. 

A més d’això, cal tenir en compte que quan el cotxe ja ha envaït de manera 

majoritària un espai determinat, retornar a una situació de partida sense cotxes o 

implantar un model de mobilitat basat en l’ús de mitjans de transport sostenible és 

molt difícil. Conscienciar les persones que es desplacen amb cotxe dels impactes 

que produeix la seva opció de transport topa amb factors com la manca de 

percepció del problema, la comoditat suposada del vehicle privat enfront de la 

resta d’alternatives o les presses del moment.  

 



 

 

Justificació 
El nostre centre educatiu, certament, no té competències sobre la gestió de 

l’espai públic o del trànsit i, en la majoria de casos, tampoc té la possibilitat de 

modificar els hàbits dels pares, però sí que pot participar activament en impulsar 

un model de mobilitat en el seu entorn immediat que siga més eficient, segur i de 

qualitat. 

Per fer-ho, hem ficat en marxa aquest projecte “EcoBici” volem que la gent 

sàpiga que la mobilitat dels nostre alumnes és una qüestió de salut pública, de 

seguretat viària i de benestar col·lectiu. Per aquest motiu hem implicat al 

professorat i Ampa, a fi que, s’implanten mesures que fomenten la mobilitat 

sostenible i la bicicleta, i la millora de  les condicions de l’espai públic adjacent. 

Objectius 
A curt termini: 

o Millorar les habilitats motrius damunt de la bicicleta. 

o Realitzar el manteniment de la pròpia bicicleta. 

o Conéixer les normes bàsiques de circulació. 

o Circular correctament amb bicicleta. 

o Conéixer l'entorn urbà pròxim de l'escola i recuperar el trajecte de casa a 

l'escola. 

o Participar activament i críticament abans els problemes provocats pel model 

de mobilitat insostenible actual. 

A llarg termini: 
o Utilitzar més la bici com a model de desplaçament, amb la classe o 

individualment. 

o Iniciar una reflexió més generalitzada respecte als models de desplaçament 

que existeixen com a alternativa a “tot amb el cotxe”. 

o Adquirir i consolidar hàbits de mobilitat amb bicicleta per la ciutat de manera 

segura. 

 



 

Metodologia 

La metodologia seguida al projecte és participativa, activa i està organitzada 

de manera que tots els xiquets i xiquetes es senten protagonistes en el seu procés 

d'aprenentatge. Els mètodes utilitzats pretenen ser lúdics i el més participatius 

possible, ja que a través del joc els xiquets i xiquetes arriben més fàcilment a la 

consecució dels seus aprenentatges. 

Per a dur a terme l’activitat es necessita en tot moment la col·laboració del 

coordinador de la Comissió Medi ambiental de l’ampa i un pare o mare 

responsable de l'activitat, així com diversos col·laboradors externs en les activitats 

proposades, i diverses persones de suport per a la gestió. Tots els col·laboradors 

són familiars dels xiquets (pares, mares, iaios, etc.) i tots ells integrants de l'AMPA. 

La tasca que desenrotllen és completament altruista. 

 

Organització del projecte 

Coordinador del projecte. 

 El coordinador del projecte és el responsable de la comissió Medi Ambiental 

de l’AMPA de l’escola, actuant sempre baix la coordinació i supervisió de la 

comissió EcoEscola formada pel professorat del centre. 

Pintada de les senyals a la ruta. 

 Les famílies de l’ampa senyalitzaran el carril bici que existeix per arribar a la 

nostra escola per mitjà de ròtols indicatius amb el logotip de l’EcoBici. 

Reunions inicials. 

 L’ampa organitzarà reunions inicials amb les famílies per explicar-los el 

projecte i animar a la seua participació familiar. 

 

 

 



 

Pàrking de bicicletes. 

 L’escola ha destinat un espai de l’edifici escolar, situat al carrer peatonal 

d’entrada, com a pàrking de bicicletes. Existeix una persona de l’ampa com a 

responsable d’obrir i tancar la porta d’accés coincidint en les hores d’entrada i 

eixida de l’escola. 

Activitats de formació. 

 L’ampa organitzarà junt amb la policia local d’Alzira una sessió de formació 

per a les famílies interessades per a tractar temes d’educació vial i seguretat. 

Promoció de l’activitat. 

 L’ampa organitzarà uns tríptics amb caselles de puntuació per a que la 

persona encarregada del pàrking de bicicletes puga ficar un segell per cada viatge 

realitzat i una vegada ple s’entregue un regal Eco. 

 

Logotip d’EcoBici 

 En aquest projecte ens acompanya el nostre personatge escolar Fede però 

esta vegada utilitza la bicicleta. 

 

 

 

 

 

 



 

Pla de difusió 

 El projecte està previst que tinga la següent difusió: 

-Tríptics informatius que l’escola repartirà a les famílies. 

-El boca-orella entre els pares i mares a través de l’associació. 

-La web del nostre col·legi. 

-Senyalització vertical del carril bici. 

-Senyalització horitzontal a través de les pintades a les voreres i pas de vianants. 

-L’aula virtual d’EcoEscola. 

-El facebook de l’escola. 

A més, es preveu realitzar activitats de promoció de caràcter lúdic com ara 

a la festa de fí de curs un reconeixement a les famílies participants voluntàries. 

 

Beneficis de l’ús de la bicicleta 

Entre els beneficis que EcoBici aporta a la ciutat trobem: 

• Reducció dràstica del TRÀFIC en zones MOLT saturades. 

• Reducció de la CONTAMINACIÓ. 

• Millora de les condicions de vida de la teua ciutat. És més HABITABLE. 

Els xiquets i xiquetes es beneficien directament perquè: 

• Incrementen la seua activitat física. 

• Desenrotllen relacions i converses entre tots. 

• Amplien el seu cercle d'amistats amb participants d'altres classes i d'altres 

edats. 

• Assumeixen responsabilitats que els ajuden en la seua formació personal. 

• Aprenen a respectar les normes de circulació. 

• Coneixen millor el BARRI i els seus habitants. 

 



 

Les famílies també obtenen un benefici: 

• L'estalvi econòmic en combustible i despeses col·laterals d’automòbil és 

considerable . 

• És molt més divertit que anar sòl en el seient posterior del cotxe.  

• És més saludable per a ells, no sols per l’exercici físic sinó pel contacte 

natural amb el mig, la pluja, el sol, el fred, etc. Tant les bondats com les 

inclemències del temps els enforteixen.  

• Es col·labora molt directament amb el respecte al medi ambient i l'equilibri 

ecològic al reduir l'impacte de la circulació rodada, tant en l’emissió de CO2 

com en altres inconvenients com el soroll i la contaminació. 

 

Avaluació 

 L’avaluació del projecte es realitza bàsicament a través de tres eines: 

o La comissió de seguiment (formada per la comissió medi ambiental de 

l’ampa) realitzarà cada curs una valoració en grup per a realitzar propostes 

de millora. 

o Fulls de suggerències realitzades per les famílies participants. 

o Valoració de la Policia Local d’Alzira. 

 


