
AJUNTAMENT D'ALACANT
REGIDORIA DE SEGURETAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS

BICIESCOLA

El  programa  municipal  de  la  BICIESCOLA  està  dirigit  al  foment  de  l'ús  de  la
bicicleta, com a mitjà de transport urbà sostenible, a fi de promoure hàbits saludables als
escolars de la nostra  ciutat, perquè comproven que la bicicleta és una alternativa viable
per a desplaçar-se per la ciutat amb seguretat, economia, eficàcia i comoditat.

Aquest  projecte  pedagògic  s'encamina  a  promoure  canvis  en  la  mobilitat  de  la
nostra ciutat cap a patrons més sostenibles.

OBJECTIUS:

• Fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà habitual entre l'alumnat,
sense que això comporte un augment en les xifres de sinistralitat.  

• Transmetre la informació necessària per a adoptar mesures de seguretat vial, normes
de circulació i una actitud eticosocial responsable durant la circulació.

• Donar a l'alumnat l'oportunitat de comprovar per si mateixos que és una alternativa
viable  per  a  desplaçar-se  per  la  ciutat  de  forma  econòmica,  eficaç,  còmoda  i
independent.

• Reflexionar sobre l'actual model de mobilitat a Alacant.

• Conéixer l'entorn urbà.

• Promoure hàbits saludables entre els escolars.

DESTINATARIS:

Alumnat  de  5é  i  6é  d'Educació  Primària  i  l'alumnat  d'Ensenyança  Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius.

ACTIVITATS:

Les activitats es realitzaran durant el curs escolar i en horari escolar.

En  primer  lloc,  com  a  fase  prèvia,  s'impartiran  lliçons  a  l'aula,  en  relació  amb  els



aspectes següents:

• Avantatges i beneficis de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

• Concepte  de  sostenibilitat  en  referència  al  model  de  ciutat  actual  i  l'impacte  dels
vehicles en ella.

• Connectivitat i intermodalitat entre transport públic i bicicleta.

• Presentació de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.

• Seguretat viària per al ciclista en l'entorn urbà.

• Ergonomia de la bicicleta i destresa i habilitat per al seu maneig.

• Ordenança de circulació de vianants i vehicles.

• Tipus de vies ciclistes.

• Bicirregistre.

Posteriorment,  en  la  fase  d'execució,  es  realitzarà  un recorregut  exterior  urbà  amb
bicicleta -fora del centre educatiu-, en què es posaran en pràctica els coneixements explicats i
adquirits.

Aquest recorregut el realitzarà l'alumnat amb el/la monitor/a de l'activitat, i agents de
la Brigada Ciclista de la Policia Local d'Alacant, i sempre amb la presència de com a mínim
un/a professor/a del centre.

LLOC I DURACIÓ DE L'ACTIVITAT:

Els coneixements teòrics s'impartiran a les aules del centre.

El recorregut exterior urbà amb bicicleta es realitzarà en l'entorn més pròxim al centre.

L'activitat tindrà una duració aproximada de dues o tres hores.

OBSERVACIONS:

• Per a participar en les classes pràctiques l'alumnat haurà de saber anar en bicicleta.

• L'alumnat haurà d'aportar la seua pròpia bicicleta.

• En  cas  d'anul·lació  de  l'activitat,  el  centre  haurà  de  comunicar-ho  amb  la  major
antelació possible per a possibilitar l'accés a l'activitat a un altre centre educatiu en
llista d'espera.

• Serà obligatori l'ús de casc, en tot cas, per a menors de setze anys, i també pels que
circulen per vies interurbanes.



PREINSCRIPCIONS:

Es realitzaran a través del web municipal, en l'enllaç següent:

http://www.alicante.es/es/formularios/preinscripcion-biciescuela

Departament Tècnic de Mobilitat Sostenible i Accessibilitat.

Regidoria de Seguretat, Trànsit i Transports

movilidad.sostenible@alicante.es

Tel:  965 149 081

http://www.alicante.es/es/formularios/preinscripcion-biciescuela
mailto:movilidad.sostenible@alicante.es

