
Els infants van de casa a l'escola amb bicicleta, i ho fan en grup.
En funció de l'edat poden anar acompanyats per persones adultes . 
L'organització i coordinació és per part de les famílies a través de l'AMPA de l'escola
L'itinerari de les línies del bicibús s'escull en funció de les zones on viuen les famílies
Circular en grup té moltes avantatges i es creen sinergies entre alumnes i entre famílies,
però la més imortant és la seguretat,  ja que la resta de vehicles respecten més les
bicicletes quan van en grup . 

PROJECTE  BICIBÚS

Què és el Bicibús ?
És una modalitat sostenible de transport escolar, organitzada i coordinada per les famílies, i
amb la participació de la comunitat educativa i municipal  .

Quins són els objectius ? 
Promoure el canvi cap a la mobilitat sostenible davant l'emergència climàtica
Adquirir noves habilitats i més autonomia personal
Millorar la salut i el rendiment escolar 

Com funciona ? 

Escola La Bòbila 

Enllaços d'interès 
Canvis en cadena 

Primer bicibús de Barcelona 

Èxit Bicibús a Vic 

https://canvisencadena.wixsite.com/bici
https://canvisencadena.wixsite.com/bici
https://beteve.cat/basics/primer-bicibus-casa-escola-pedalant-bicicleta/
https://beteve.cat/basics/primer-bicibus-casa-escola-pedalant-bicicleta/
https://pt-br.facebook.com/CanalTaronjaOsona/videos/%C3%A8xit-del-bus-bici-a-vic/276753040495260/?extid=SEO----
https://pt-br.facebook.com/CanalTaronjaOsona/videos/%C3%A8xit-del-bus-bici-a-vic/276753040495260/?extid=SEO----


PROJECTE  BICIBÚS
Escola La Bòbila 

De moment hem creat una línia de va desde l'Antiga Estació fins a l'Escola de la
Bòbila.
Accediu a les proposta de ruta a través del següent enllaç : 

-Ruta que combina carretera, carril bici i vorera ( Ruta desitjada per l'organització )
 
Aquesta línia iniciarà el seu funcionament el 17 de setembre del 2021 en motiu de la
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i funcionarà cada  divendres durant tot el
curs escolar. 

Prova pilot  

Ruta Desitjada per l'organització  

 
SORTIDA :  ANTIGA ESTACIÓ DE TREN. 8:40h

  -AV. VIDAL I BARRAQUER . (Sobre el passeig ) 
  -AV. DEL BAIX CAMP ( Sobre el passeig )   
 
PARADA 1 BICIBÚS ( al final del passeig del baix
camp tocant a la riera )  8:43h
  -PG. DE SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE  
  ( Sobrevorera ) 

PARADA 2 BICIBÚS ( a la cantonada de passeig
de Sant Joan Baptista i el carrer Sant Plàcid ) 
 8:45h
 
AGAFEM CARRETERA   
-AL CARRER SANT PLÀCID DIRECCIÓ ROTONDA
-AV. ADELAIDA ( Carril Bici ) 
-CARRER DE LA GARROTXA

ARRIBADA : ESCOLA LA BÒBILA. 8:50h 

https://www.google.es/maps/dir/''/Escola+la+B%C3%B2bila,+Carrer+del+Pla+de+l'Estany,+Cambrils/@41.0732114,1.0500962,16z/data=!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x0:0xa2f6564ecad1082d!2m2!1d1.0529541!2d41.069382!3m4!1m2!1d1.0545772!2d41.0745098!3s0x12a144d5fa8ef179:0xb9d7f7ef18ddcdca!3m4!1m2!1d1.0540677!2d41.0751418!3s0x12a1452a073b927d:0xdb7e9bac86132f3c!1m5!1m1!1s0x12a144d061d1c577:0x8ab8fe57936b70f2!2m2!1d1.0567516!2d41.0769757!3e2?utm_medium=s2email&shorturl=1
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LGeArElKcpjIWyAYk82H9zoEPoBZJsoD&usp=sharing
https://www.google.es/maps/dir/''/Escola+la+B%C3%B2bila,+Carrer+del+Pla+de+l'Estany,+Cambrils/@41.0732114,1.0500962,16z/data=!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x0:0xa2f6564ecad1082d!2m2!1d1.0529541!2d41.069382!3m4!1m2!1d1.0545772!2d41.0745098!3s0x12a144d5fa8ef179:0xb9d7f7ef18ddcdca!3m4!1m2!1d1.0540677!2d41.0751418!3s0x12a1452a073b927d:0xdb7e9bac86132f3c!1m5!1m1!1s0x12a144d061d1c577:0x8ab8fe57936b70f2!2m2!1d1.0567516!2d41.0769757!3e2


Cada familiar/tutor/a és responsable dels infants al seu càrrec. De moment, i durant
el temps de prova, tot infant haurà d’anar acompanyat del seu familiar/tutor/a.

Hi haurà una persona al capdavant que serà el “CONDUCTOR” i una altra a la cua, a
qui anomenarem “REVISOR”. Aquestes persones estaran identificades i no es podrà
passar per davant (en el cas del conductor) o situar-se per darrere (en el cas del
revisor).

Els creuaments es faran en massa. Si canvia el color del semàfor a mig creuar, es
continuarà el pas de tot el grup sense deixar ningú enrere, perquè és l’única manera
de fer-ho amb seguretat. 

Els adults explicaran als infants les normes de funcionament abans de participar a
l’activitat: l' importància de mantenir una velocitat adequada a la resta, sense perdre
de vista els seus referents, respectant el cap i la cua i les dinàmiques de creuament.

Cal ser puntuals. NO s’esperarà a ningú a la parada

Recomanem l’ús d’armilles reflectants per anar el més visibles possible. 

És obligatori l’ús de casc tant en infants com en adults.

El Bicibús NO és un servei que es pugui contractar, sinó que funcionen amb el
voluntariat de les famílies. S’entén que els voluntaris faran tot el possible per vetllar pel
bon funcionament de l’activitat i que el risc 0 no existeix.
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Normativa 

Escola La Bòbila 


