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CIRCULEM EN BICICLETA 
UNA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR 

D'EDUCACIÓ VIÀRIA 

Abstract 

.. Ll'I 's ride a hicycle" is a leachillg IIl1il (~fthe progralllllle .l'el IIp hy Ihe leacllil/g 

hodr il/ IIIe Rural Sc!1001 ZOl/e "El LlierCll" 11/(/1 o!JlOil/ed.lïrsl pri:e il/ IlIe "XII 
COl/cllrs Naciolla l d'Edllcacirí Viària " orgal/i:ed by IIIe Gel/eral Direcliol/ ol" 

Trqlfïc dllril//? Ihe 1995-1996 sc!/(Jol real'. 

The gel/eral goals oIlhis IIl/il (!( Ihe progr{//l1l11e are: ric/e a hicyc/e properl,·. 

illlprO\'e Ihe I//(Jlor{ullc!iol/ ahililies ahoard a hicrcle. imprO\'e physical cOl/dilioll. 

gel lo kllO\\' Ihe el/l'i/'Ol/lIIelll . kl/OII' Ilo\\' lo gel abOlli il/ areaslor hicycles. l'l'Sp l'cI 

{//Ullake care (!I" Ihe el/l 'irOllll/elll. 

To reach IIIese goals \l'e opledlor lIIelllodologica l crileria 111(1( specially slres.\'('d 

illle rdiscipl il/(/ ri 1.1'. 

Tllis allml·.\· .lúr a Irealll1elll (!I" Road Edllcatiol/ .li·olll IIIe perspeclÏI'e (!{ \'{/rious 

cllrricllla arecls (Spal/isll lal/gllage. Cala IaI/ lal/guage. phnical edllcatioll. plaslic 

educaliol/ . kl/o\\'ledge (){IIIe social al/d l/all/ral el/ I'irol/lllel/ Is and cOlllplllers) as a 

resllll ol" IIIe lecul/ ~\'()rk (!I" all IIIe leacllil/g bodr Ihal eSlahlislled Ihe " Cross-sec

liol/al road Educaliol/ Progralllllle "forlhe prilll{//T edllcatiol/lel'ellor 1993- 1994 

school real' whicll illcllldes IIIis leacllil/g III/il. 

Resum 

«Circulem en bicicleta» és una Unitat 

de Progra mació elaborada pel claustre 

de professors/es de la Zona Escolar 

Rural «El Llierca» la qual va obtenir el 

primer premi del XII Concurs nacional 

d'educació viària organitzat per la Di

rección General de Trafico e l curs es

colar 1995/96. 

Els objectius generals de l' esmentada 

Un itat de programació són: circu lar 

correctame nt en bicicleta. millorar les 

habilitals motrius damunt la bicicleta. 

millorar la condició física. conèixer 

l'entorn natural. saber orientar-se en 

els espais on es circuli en bicicleta. 

respectar i tenir cura de r entorn. 

Per tal de poder assolir aquests objec

tius es va optar per uns criteris metodo-
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lòg ics on la inte rdi sc iplinarietat hi te

ni a un ll oc fo nament a l. 

D' aquesta manera es pot observar e l 

tractament de l' Educac ió Viàri a desdc 

di fe rent s àrees c UITicul ars ( ll engua cas

te ll ana, llengua catalana, edll(:ació fís i

ca, educac ió plàs ti ca, coneixement del 

medi social. cone ixe ment de l medi na

tural i in formàtica) , fnJit també de l tre

ba ll en equi p de to t e l claustre de pro

fessors/es que va e laborar l' Ei x Trans

versa l d 'Educac ió Vi àri a de primària e l 

curs IlJ93N4 on s 'indou aquesta Unitat 

de programació. 

Introducció 

L'experi ènc ia que a continuac ió s'ex

pli ca està emmarcada e n un contex t 

ed ucatiu d 'àmbit rural. concretament 

en la ZER «El Llierca»(Zona Esco lar 

Rura l) a la comarca de la Garro txa, la 

qua l consta d'un to ta l de 235 a lumnes 

i quatre esco les repartides en di fe rent s 

munic ipis: 

• CE IP Montpa lau, Arge laguer 

• CE IP Mont Cos, Montagut 

• CEIP Les Escomes, Sant Jaume de 

Lli erca 

• CEIP Joan Ro ure, Torte ll à 

Pe r entendre i compredre la complex i

tat de qua lsevo l projec te d 'àmbit rural 

ca l te nir mo lt d a r e l que suposa un 

func ionament de ZE R , i què signi fi ca 

una ag ru pac ió d 'escoles petites on 

e ls/Ics mestres treballe n en comú pro

gramant activ it ats conjuntes (projecte 

ed ucatiu , projecte curri cul a r. e tc.), 

compartint se rve is, mestres especia li s

tes i potenc iant un a pa rti c ipac ió més 

coordinada de mares, pares , ajunta

ment s, e tc. 

apunts. EduIOció f¡I¡IO ¡ Esportl 1997 (48) 92·101 

Antecedents 

«C ircul em en bicideta» no és fruit de 

l' atzar ni de la improv it zació d'unes 

de te rminades acti vitats d 'Educac ió 

Viàri a de manera aïllada i inconnexa. 

El curs esco lar 1993/94 e l Conse ll Co

marcal de la Garro txa inte ressat en 

l' Educac ió Viàri a , va o fe rir a les esco

les de la comarca la possibilitat de de

senvolu par l' Eix Transversa l d 'Educa

c ió Viària amb l'ajuda d ' un assessora

ment de la mate ixa instituc ió. D' aques

ta manera vam int roduir l' e laborac ió 

de l' Eix T ransve rsal d 'Educac ió Vià ri a 

din s e l nostre pla de treball anua l. Es va 

planificar tot e l treba ll a l llarg d'LlIl curs 

escolar. en e l qual es pre teni a establir a 

quins objectiu s didàcti cs i contingut s 

de cada àrea curri cular es podi a tractar 

e l te ma d 'educació viàri a, i d ' aquí, qui 

nes poss ibles ac ti vitats d 'aprenentatge 

podien sorg ir. 

A partir d 'aquest document d 'on surten 

to tes les propostes d 'educac ió vii¡ria: 

unes vegades de carúcte r inte rdi sc ipli 

nar i d' a ltres centrades en una sola àrea, 

però totes amb una visió i trac tament 

de l tema de forma globalitzadora . 

El curs escolar I 994N5, un cop e labo

rat l' Eix Transversal d 'Educaci<í 

Viàri a i ve ient la necess itat que aquest 

document fos una rea lit at en la nostra 

pràc tica educati va, es va optar pe r po

sar a la pràctica d ife rent s activ itats 

d 'apre nentatge que s 'havie n proposat 

l' any ante ri o r. 

A ix í, pe r c itar al g un s exe m ples, les 

mes tres de C icl e Mitjü van ini c ia r la 

Unit at de prog ra mac ió «Descobe rt a 

de l l'i u LI ie rca » e n la q ual e n ll aça ve n 

conting ut s prò pi a me nt de l' À rea de 

Cone ixe me nt de l Medi Na tura l a mb 

conting ut s d 'Educac ió Vi úr ia. E ls/ 

les mes tres de C icl e Ini c ial va n ini 

c ia r la Unitat de prog ra mac ió « El 

Vi a nant » e n la q ua l l' a lumne/a apre

ni a a c irc ul a r correct a me nt pe l ca r

re r mitj ança nt les so rtides/exc ur

s io ns que es fe ie n a través d 'a ltres 

o bj ec tiu s c uni c ul a rs. 

Circulem en bicicleta 

Com sorgeix 
El curs escolar 1995N 6 va sorg ir la 

idea de treballa r la condició fís ica a 
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l' àrea d 'educac ió física a partir de la 

bicicleta tot realitzant acti vitats a la 

natura. 

La proposta sembl ava prou engresca

dora i podi a ser prou atracti va pe ls 

a lumnes . Tot i a ixí a ni ve ll de cl austre 
de professors/es ens vam plantejar 

tota una sè ri e de qües tions que més 
tard ens fa ri en repl antejar e l seu trac

tament : 

• Tenen prou domini de la bicicleta 
e ls alumnes? 

• Cone ixen les normes de c ircul ació? 

• Coneixen la mecànica de la bic icle
ta? La tenen en bones condicions? 

• Saben orientar-se a parti r d ' un 
plànol? 

• Importànc ia de l casc 

• Saben valorar les d iferents situa
c ions de ri sc? 

• etc . 

A partir d'aquests interrogants vam 
veure que no es tractava d ' agafar la 

bic icleta i començar l'activitat ignorant 

e ls perills que això podia comportar, ni 
tampoc desistir de l' ac ti vitat ja que 
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vèiem que tenia moltes possibilitats pe

dagògiques. 

Ca l ia doncs, reemprendre e l treba ll 

d'Educac ió ,Vi àri a rea lit zat e ls anys 

anteriors. Aquest cop pe rò, e l pro

jecte que tindri a una compl ex itat i 
mag nitud cons ide rable i ca li a una 
trac tame nt espec ia l. Va se r ll avors 

qu an vam dec idir, fruit de ls nos tres 
interroga nts; abordar e l tema d' una 

manera interdi sc iplina r. 

És important remarcar que va ser la 

idea de l propi proj ec te i de ls seus 
objectiu s gene ra ls que ens va n por
tar a decidir:' nos a fer un treba ll in 

te rd isc iplimw i no a l revés , j a que 

aques t mate ix projec te no tindri a e l 
mateix sentit se nse la coord inac ió de 

tot e l professorat. 

Què és circulem en bicicleta? 
La Unitat de programac ió «C irculem 
en bicicleta» està centrada en e l Cicle 

Mitj à i Cicle Superior de l' Educac ió 
Primàri a. 

Les àrees implicades i les correspo

nents ac ti vitats d ' aprenentatge que es 

varen realitzar són les següents: 

• Llel1¡': lIu ClIStelll/ I1 l/ : 
o Treball de normes de circulació 

a part ir de la gui a de l cicli sta . 

• Llel1¡,:ul/ Cl/wlu/1(/ : 
o Xerrada/debat d'educac ió viària 

amb la col·laborac ió d ' un 

guàrdi a urbà. 

• Educació PlàstiCl/: 

o Confecc ió de senyals 

o Confecc ió de passos de vianants 

o Construcc ió del circuit de viària 

• "~f()rmàtic(/: 

o Ús de programes educatius de 

simulac ió de la circulac ió del ci

cli sta. 

• COl1eixement del Medi Social i Na
tural: 

o Treball d ' orientac ió: preparac ió 

i rev isió de les rutes a realitzar. 

• Educació Ffçica: 

o Taller de manteniment de bici-

cletes. 

o Circuit d ' habilitats. 

o Circuit de trial. 

o Circuit de viàri a. 

o Sortides a l' entorn natural. 

o Cursa d 'orientac ió al poble . 

o Sort ida de tot un di a: bany al riu 

Llierca. 

Si bé aquesta Unitat de programac ió 

només afectava als alumnes de C icle 

Mi tjà i C icle Superior, cal dir que hi 

havia tot un treball paral·le l amb e ls 

altres cicles (Educac ió Infantil i Cicle 
In icial) els quals intervenien en alguna 

acti vitat de l'esmentada Unitat de pro

gramac ió: 

• C ircuit de viària : 

o Educació In fantil : treball de vi

anants. 

o C icle Inic ial: treball de vianants 

i introducc ió de cicl istes. 

• Confecció de senya ls. 

• Treball de la Unitat de programació 
«El Vianant» (només Cicle Inic ial). 
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OBJECTIUS GENERALS 

Al Orientar-se en l'espai a partir del cos , d 'allres punts referencials de l'entorn i de 
codis usuals de representació. Reconèixer i expressar l'espai fent ús de 

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL diferents suports i tècniques. 
Bl Tenir coneixemenl d 'ell mateix en interacció amb l'entorn. Emetre judicis crítics i 

CICLE SUPERIOR conslructius davant diferents situacions i problemes, tant de l'entorn més pròxim 
com d'altres allunyats de l'espai o en el temps. 

C) Reconèixer, valorar i complir les normes socials relacionades amb el respecte a sí mateix i 
a les altres persones i aquelles que regulen les relacions i la convivència entre la diversitat de 
grups que configuren la pròpia comunitat. 

OBJECTIUS TERMINALS 

al Realitzar, interpretar i utilitzar plans i mapes de gran escala, tenint en compte els signes convencionals i l'escala gràfica. 

bl Debatre i discutir, de forma raonada, esdeveniments que exemplifiquin situacions geogràfiques, històriques i socials , sobre les quals es 
posseeixi informació. 

cl Acceptar i practicar les normes referides a la protecció, la higiene i la salut de la pròpia persona i la de les altres persones. 

PROCEDIMENTALS 

Al . Identificació i representació dels 
signes convencionals de mapes i plans. 

A2. Interpretació de mapes i plans. 
A3. Desplaçar-se amb facilitat en llocs 

coneguts de forma espontània i en els 
desconeguts atenint·se a les ordres, les 
rutes marcades o altres ajuts. 

A4 . Extreure informació concreta de plànols , 
mapes o allres formes de representació 
de l'espai entenent els principals signes 
convencionals apresos a la localització 
de llocs i per a l'orientació. 

Bl-Cl . Autoanalitzar les sensacions de 
multiplicació de la força sobre les rodes. 

D'aques ta manera es pot observa r 

una prog ress ió de l ' alumne, passant 
primer pe r una correc ta c irculac ió 
com a vianant i més tard co m a c i

cli sta . 

Continguts i obiectius 

Els objectius i continguts d 'aquesta 
Unitat de programac ió es troben inclo-

apunIs. Educ.ció físic. i E,pom 1997 (48) 92·101 

CONTINGUTS 

CONCEPTUALS 

B2. Adonar-se de l'existència de conflictes 
relacionats amb la circulació. 

B3. Raonar les causes que produeixen bona 
o mala circulació. 

Figuro l 

sos dins el document de l'Eix Trans
versal d 'Educació Viària. 
El treball que vam realitzar tot e l 
c la ustre de professors/es va ser esco
llir e ls apartats que vo líem treballar 
en cadascuna de les àrees implicades , 
a partir de ls següents objectiu s gene

rals: 

• Circular correctament en bic icleta. 

• Millorar les habilitats motrius da

munt la bic icleta. 

ACTITUDINALS 

B4. Demostrar interès pels principals 
problemes propis de la circulació. 

C2. Ajustar les pròpies actuacions a les 
normes de la comunitat respecte a la 
conservació de boscos, espais verds, 
camins, carrers i altres espais públics. 

C3. Assumir cada cop més les 
responsabilitats pròpies en aquest 
aspecte. 

C4. Respectar i fer respectar els béns 
individuals i col· lectius, i vetllar per la seva 
conservació o arranjament. 

CS. Respectar objectes i llocs als quals 
s'atribueix un valor de patrimoni. 

• Millorar la condició fís ica. 

• Saber orientar-se en els espais on es 
circuli en bic icleta. 

• Tenir coneixement de l'entorn natu

ral. 

• Respectar i tenir cura de l' entorn . 

A ta ll d'exemple s'ex posen e ls con

tinguts i objec tius de l 'àrea de Co
neixement de l Medi Soc ia l pe l q ue 
fa refe rència a Cic le Superi or (fig u

ra I ). 
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ACTIVITATS 
ÀREA DURADA 

D'APRENENTATGE 

Confecció senyals Ed. Plàstica 3 h. 

Guia del Ciclista LI . Castellana 1 h setmanal 

Programes Informàtica Informàtica 1 h. setmanal 

Xerrada/debat LI . Catalana 2h 

Taller de bicicletes Ed. Física 1h. 

Circuit d 'habilitats Ed. Física 1 h. 

Trial Ed. Física 1 h. 

Circuit de viària Totes les àrees 2 h. 

Ed. Física I 
Sortides a t'entorn del Coneixement 

poble del Medi 
2 h. setmanals 

Natural i Social 

Cursa d 'orientació Ed. Física 1 h. 

Sortida d 'un dia Totes les àrees 

Treball "Guia del Vianant " LI . Catalana 1 h. setmanal 

Figura 2 

\ 1111 \ 

Figura 3 
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OBSERVACIONS 

Durant el primer mes. 
Activitat prèvia al circuit 
de viària 

Treball durant tot el 
trimestre 

Treball durant tot el 
trimestre 

Setmana anterior al 
circuit de viària 

Participació de tota 
l'escola 

Es real itzaran 3 
sortides 
Treball d 'orientació 

Treball durant tot l'any. 
Només pels alumnes 
de Cicle Inicial. 

Temporització 

Aquesta unitat de programació té una 

durada de tres mesos i cada activitat es 

desenvoluparà en un període més o 

menys llarg depenent de ls objectius 

proposats (figura 2). 

Adivitats d'aprenentatge 

Taller de manten iment de lo bicicleta 
Consisteix en la realització de tota una 

sèrie de reparacions senzilles en la bi 

cicleta de cada alumne/a: 

• Posar el se ient a l'alçada correspo

nent, depenent de la constitució an

tropomètrica de l'alumne. 

• Posar e l manillar a l'alçada corres

ponent. depene nt de la constitució 

antropomètrica de l'alumne. 

• Engrassar la cadena correctament. 

• Comprovar e ls frens de darrera i de 
davant. 

• Arreglar una roda rebentada . 

• Practicar el canvi de marxes amb 

diferent s tipus de re lleus i desni

ve ll s. 

O,.iel//(Iciol/s seguides 

Era indispensable que tothom compro

vés r estat de la seva bicicle ta. Tot i 

així. e ls/l es alumnes es distribuïen e n 

petits grups de 2 o 3 persones, i així es 

podien ajudar mútuament. 

Circuit d'habil itats 
Realitzac ió de tota una serie de tas

ques/habilitat s en forma de c ircuit per 

tal d ' assolir un bo n domini de la bici 

cleta (figura 3). 

El circuit constava de nou estacions/ 

proves : 

• Travessar una esca la metà l·li ca 

(Correspon al mateix trontoll d'una 

bai xada amb força pedres) 
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• Slalol11 amb cons (el1lrenament de 
girs tancat s) 

• Anar amb una l11il (habilitat 11101t 

important per tal que més tard pu

guin realitzar les senya litzacions 

corresponents de circulació viilria 

en bicicleta) 

• Travessar una sèrie de pals de fusta 

posats a te rra sense que la roda del 

davant els toqui 

• Transportar uns determinats cons 

posats al dal11unt d'una tau la a una 

altra . (Habilitat d'anar e n una mü ). 

• Traves!'.ar una taul ó (Treball d'equi 

libri damunt la bicicleta). 

• Travessar una tau ló com l'act ivitat 

anterior, pera al damunt d'un objec

te (tronc) pe r tal que el tauló pugui 

pujar i hai xar depe nent d'allü o n es 

troba situat l'alumne/a. 

• Prüctica de gir mo lttancal. L'alulll

ne/a ha d'entrar en un espa i en forma 

de U i ha de girar sense posar els 

peus a te rra. 

Oriel/I(/ciol/s seguides 

Aquesta activitat es va realitzar al prin 

c ipi de manera col ·lecti va per tal de 

pode r ex plicar i experimentar les dife

rents proves . 

Així matei x, aquest primer contacte va 

serv ir d ' avaluació inicial per l'alumne, 

ja que a partir d'aquí podia comprova r 

e ls resultats de l principi de la sessió 

amb els de l fina l. 

Un cop l'caliuada una primera volta els 

alumnes es repartien en g rups de 2/3 

persones treballant de manera autòno

ma les dife rents estacions/proves amb 

un te mps fix pe r a cada estació. La 

funció del mestre va ser co l·locar-se en 

les estac ion!'. que hi havia més dificultat 

per tal que els/les alumnes anessin aga

fant més confiança. 

Després del tre ball en grups es realitzü 

to t e l c ircuit de manera col·lecti va pe rò 

aquesta vegada sense parar a cada es

taci ó. 
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Circuit de Trial 
Aquesta activitat tenia pe r objectiu e l 

mateix que l'acti vi tat anterior però 

amb la dife rència que es realitzava en 

un en torn natural. 

El trial constava de vuit zones de dife

re nt d ificultal. per les quals e ls/les 

alumnes havien de passar il1lentant po

sar e l mín im e ls peus a te rra . 

A cada esco la les zones eren dife rents 

depenent de l'entorn i e l rell eu de cada 

lloc , però es va procurar que hi hagues

sin una sèrie de coses en comú : 

• Baixades 

• Pujades 

• Llocs estre ts 

• Girs tancats 

~ ~ 

Oriel/l(/ciol/s seguides 

AI començament de la sessió es rea

litzava una vo lta de recone ixe mel1l de 

totes les zones per tal d 'estudiar la di 

lïcu ltal. 

Un cop reconegut e l terreny i ex plicat 

el sistema de puntuació, e ls pilots co

mençaven pe r la zona que vo lien pe r tal 

d 'ev itar ag lomeracions en una mateixa 

zona. 

S'havien de realitzar dues vo ltes alcir

cu i I. 

Cada alumne/a portava una targeta on 

anava apuntan t la puntuació aconse

guida en cada zona . Aquesta targeta li 

servia per comprovar l' evo lució que 

anava fent res pecte ell matei x al llarg 

de tot el trial. 

~ ~ 

tl PIZZERIA I I HOSPITAL I ~ I t I POLICIA ~ 
+- +- O +- +-
~ ~ ~ ~ 

tl ESCOLA I I FLECA I ~ I t l FARMÀCIA I I AJUNTAMENT I ~ 
+- +- +- +-

Figuro 4 
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ACIÓ, 
TlU I TURISME 

CARNET DEL BON CICLISTA _: 
[;J Cogooms. 

Edat 
Esc:cIa 

Poble 

CARNET DEL BON VIANANT _: 
li] Cogooms: 

Edat 
Ema 

Poble 

Figuro 5 

Circuit de viària 
Realitzac ió d ' un c ircuit de viària per tal 

de posar en pràctica els coneixements 
apresos fins e l moment. 
El circuit simulava un poble en el qual 
hi tïguraven vuit illes de cases i una 

rotonda. Cada illa de cases corresponia 
a un establiment (figura 4). 
Els/l es a lumnes hav ie n de c ircul ar, 
a peu o en bic icle ta, seguint les nor
mes de c irculac ió to t rea lit zant e l 
següent joc : 
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• Cada alumne/a portava una targeta 
penjada per tal de saber a quin esta
bliment pertanyia. 

• Calia portar el producte de l' establi 
ment que pertanyia al lloc que s'in
dicava. 

• En portar el producte (ex. pizza) a 
un altra establiment, li anotaven en 
la targeta que s' hav ia rebut e l pro

ducte. 

• S' havien de portar tants productes 
com establiments hi hav ia. 

• S' hav ia de seguir correctament les 
normes de c ircul ació. 

• Un cop aconseguit l' objectiu cali a 
anar a la polic ia per tal de recollir e l 
carnet de vianant o de cicl ista se
gons corresponia (tïgura 5). 

Orientacio/1s seguides 
Educació Infantil : Realit zaven e l joc 
com a vianants. Primer anaven acom

panyats i més tard ho realitzaven de 
manera autònoma. 
Cicle Inic ial: Realitzaven el joc com a 
vianants, de manera autònoma i més 
tard e l van realitzar en bicicleta a ni vell 
d 'experimentac ió. 
Cicle Mitjà/Superior: Realitzaven 
primer e l joc com a cicli stes i ll avors 
com a vianants de manera tota lment 
autòno ma. 

Sortides a l'entorn del poble 
Realitzac ió de dife rents sortides a l' en

torn de l'escola per tal de posar en 
pràctica e ls coneixements apresos en 
situac ions reals. 
Es treballaven tres aspectes molt con

crets: 

• Correcta c irculació per les vies inte
rurbanes. 

• Millora de la condic ió fís ica. 

• Orientació en e l mapa de la zona. 

Orientació/1s seguides 
Cicle Mitjà: Es tri aven sortides segons 
les seves possiblitats físiques. A ni vell 

d 'orientac ió ·es prenien grans referèn
c ies de la realitat, i llavors a l' aula es 
reconstruia tot el recorregut que s' ha

via fet damunt el mapa. 
C icle Superior: Increment de la di fi 

cultat i di stància. Quant a l' ori enta
c ió, es rea lit zava la planificac ió con

j unta amb e ls a lumnes. Hi hav ia un 
treball prev i d 'ori entac ió, durant la 
sort ida es consult ava e l mapa i en 

arribar es fe ia la reconstrucc ió de to t 

e l recorregut. 

Cursa d'orientació pel poble 
Es va realitzar una cursa d' orientac ió a 

cada poble. La cursa es basava en les 
següents normes: 

• Grups de 2 persones. 

• Cada grup tenia un mapa on se li 
marcava e l primer control d 'on ha

via d ' anar. 

• Després de consultar e l mapa ana
ven a l' esmentat control tot respec
tant les normes de c ircul ac ió viàri a. 

• En arribar al cont rol (bandera) ha
vien de recollir e l ticket correspo
nent al número del seu grup per tal 
de saber que havien passat per 
aquell control. 

• AI costat de la bandera e ls/les alum
nes trobaven un altra mapa on se ' Is 
indicava on era e l pròxim control. 

• S 'anava repetint aquest procés fi ns 
aconseguir els sis controls. 

Orientacio/1s seguides 

Aquesta acti vitat la realitzaven de la 

mate ixa manera tant e ls a lumnes de 
C ic le Mitjà com els de Cicle Supe
rior, ja que és una acti vitat que es 
porta fe nt durant tres cursos escolars, 

amb rúnica dife rència que fins ara 
sempre s' hav ia fe t com a vianant i 

corrent per tal de treballar la millora 
de la condic ió física i ara es posava 
més èmfas i en orientar-se bé i c ircu
lar correc tament en bic icleta . 
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Sortida d'un dia 
Es pretenia posar en pràctica tot e l que 

s 'havia après durant tot e l trimestre i 

també vol ia s imbo litzar la cloenda de 

la Unitat de programació, En aquesta 

sortida hi havia dues parts clarament 

diferenciades: e l trajecte realitzat en 

bicicleta, una mica més llarg del nor

mal. i e l bany al riu Llierca. 

Oriel/ll/ciol/s seguides 

Van anar d' excursió tot s e ls a luJllnes 

de Cic le Mitjà i Cicle Superior. Era 

important que e ls alumnes prenguessin 

consciència de què ca lia prendre més 

precaució en circular amb un grup tant 

nombrós de persones. 

Normes de circulació viària 
Continguts que es van treballar: 

• Què és una bicicleta? 

• Tamany de la bic icle ta . 

• Les parts de la bic icleta . 

• Norma general : c ircul ar arrambats a 

la dreta. 

o Vies urbanes. 

o En carretera . 

• Velocitat adequada. 

• Normes sobre prioritat de pas: 

o Intersecc ions. 

o Places. 

o Altres precaucions. 

o Altres normes en les intersec

cions. 

o Altres situacions de prioritat. 

• Maniobres: 

o Iniciació de la marxa i incorpo-

ració a la circulac ió. 

o Canvis de direcc ió. 

o Gir a la dre ta. 

o Gir a r esquerra. 

o Gir com plet o canvi de sentit de 

la marxa. 

o Avançament. 

• Detencions i parades. 

• Altres normes i precaucions a tenir 
en compte: 
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o El casc. 

o Prohibicions . 

o Conducció nocturna. 

o Mal te mps i paviment en males 

condicions. 

• Senyalització: 

o Ordre de prioritat. 

o Obediència de ls senya ls. 

o Senyalització I ordres dels 

agents de circulació. 

o Semàfors. 

o Senyals verticals. 

o Marques via ls. 

Oriel1/acio/U seguides 

Es va realitzar un treba ll de les no r

mes de ci rcul ac ió viària a partir de la 

«Guia del c icli sta». Es va portar a 

terme durant tot el trimestre i es rea

lit zava en les classes de ll eng ua cas

tell ana en e l mo me nts que es treballa

va ex pressió ora l. 

Informàtica 
Una bona forma de completar totes les 

ac ti vitats d'Educació Viària va ser la 

utilització de ls ordinadors, mitjançant 

jocs de simulac ió d 'educació viària que 

serv ien perquè els alumnes consolides-

sin tots e ls apre nentatges rea litzats . Es 

vare n treba ll ar els següents apartats : 

• Vies urbanes 

• Vies interurbanes 

• Normes i senya ls de c ircul ac ió 
viàri a 

Oriell/{/ciol/S seguides 

Es va treballar durant tot e l trimestre. 

Els/les alumnes rea litzave n les dife

rents tasques de manera totalment au

tònoma. 

Confecció del circuit de viària 
A rhora d'Educació Visual i Plàsti ca 

es varen dedicar diverses sess ions a la 

confecc ió de senyals de ci rcu lac ió i 

de ls diferents materials necessaris per 

a la realització del c ircuit. 

Es formaven diferents grups de treball 

per e laborar els diferents senya ls, així 

com e ls cartells dels establiment s, e ls 

passos de vianants, targetes de dife

rents grups, etc. 

Oriell/l/ciom seguides 

Era important que e ls/les al umnes 

prengessin importància del treball en 

grup que realitzaven entre les quatre 

99 



escoles, ja que tot e l materia l elaborat 

serviria pe r totes e ll es, 

Xerrada/debat amb 
el guàrdia urbà 
En l'ürea de llengua catalana es va rea

lit zar una xerrada/debat a partir de la 

inte rvenció d ' un guürdia urbü, 

Oriel//{¡ciol/s seguides 

A partir d 'aquesta ac tivitat es va apro

fitar aquesta col,laboració per demanar 

dubtes i aclaracions sobre e l que s' ana

va aprenent. 

A ni ve ll d 'expressió escrita, e ls/l es 

alumnes van redactar les conclusions 

que havien arribat a partir del debat 

realitzat. 

()ri('I//{¡ ciol/s seguides 

En la xerrada/debat. a banda de re forçar 

els d iferents aprenentatges, es va donar 

molt a importüncia al sentit crític de 

l'alumne/a, re fl ex ionant sobre dife

rent s s ituacions de la circulació en la 

~eva vida quotidiana, 

Valoració de l'adivitat 

Valoració dels alumnes 
Per entendre aquest apartat cal dir que 

quan t a l'avaluaci ó de l' alumnat. este m 

treballant a partir de l'autoavaluaci ó 

inicial i la fina l per tal d 'obrir un espai 

de refle xió i que e ls mate ixos alumnes 

prcnguin consóència de ls seus propis 

aprenentatges per tal d'assolir un apre

nentatge més significatiu , 

Al final del trimes tre se'ls va dema

nar una reflexió sobre l'acceptació, la 

dificu lt at i els apre nen tatges que ha

vien assolit en aquesta Unitat de pro

gramació , 

Quant a l'acceptació va ser mo lt fa vo

rable en la g ran majoria d'alumnes, 

constatant que calia repetir l' ex perièn

cia o bé introduir la bicicle ta en sortides 

que fins ara es feien a peu , 
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Pel que fa re fe rència a la dificulta t tot 

depenia de l' èx it aconseguit en e ls di 

ferents aprenentatges, A ta ll d' exemp le 

s'exposen algunes va loracions de ls 

propis alumnes: 

• «Tenir seny i no anar a la desespe

rada» 

• «A circular millor i conèixer alguns 

senyals» 

• «He après a arreg lar a lgunes coses 

de la bicicle ta que abans no sab ia 

fer» 

• «He après a portar casc» 

• «Conec més bé e ls senyals» 

• «Ara sé on són els pinyons i els 

plats» 

• «He millorat perquè he perdut la 

por» 

• «Amb la bicicle ta , c rec que ara tinc 

molta més res is tència i ja m'atre

ve ixo a pujar a molts més llocs» 

• «He après a tra vessar e l taul ó i des

prés de la g ran volta crcc que tinc 

més resistè ncia» 

• Etc. 

Valoració del claustre 
de professors/es 
• Es valora l'expe ri ència mo lt positi 

vament tot i la dificulta t que supo

sava el fet de ser qu atre escoles pe

tites ja que calia transportar e l ma

terial i muntar les acti vitats quatre 

vegades , 

• Es va considerar que s' havia 

augmentat conside rab lemen t el co

ne ixe men t i l'aplicació de les nor

mes de circu lac ió, 

• Es considera molt positivament e l 

domini de la bicicle ta asso lit pel s 

alumnes, i tot e l treball realitzat a 

ni ve ll d'orie ntació , 

• Es valora mo lt positi vament e l fet de 

realitzar e l ta ll er de bicicletes ja que 

contrüriament al que pensüvem, 

molt s a lumnes descone ixien el seu 

funcionament , 

• Es proposa per a ltres anys intentar 

mun tar e l circuit de viüria en di ver

sos di cs per tal que e ls alumnes pu

guin practicar més hores, 

• Es proposa introduir l'acti vitat de 

«Prilllers (IIni!is » re lacionant -la per 

s i algun di a algun/a company/a es fa 

mal pe r tal que e ls/l es a lumnes süp i

guen què cal fer. 

• Es valora molt pos iti vament inclou

re la xerrada/debat de l guürdia urbü 

en el nostre projecte per tal de que 

tingui més coherència i s' adapti mé~ 

a la rea litat. 

• Es proposa repetir l' ex periè nci a 

cada dos anys, 

Valoracions de canals d'informació 
informals 
Molt sovint ens capfiquem en e l siste 

ma d 'ava luació ja sigui a partir de la 

pròpia observació de l professor/a 

ideant tota una se rie d'instruments, o 

bé a partirde l' autoavaluació que en fan 

eb alumnes del seu propi procé~ 

d'aprenentatge, 

Ev identment són dues maneres com 

pleme ntüries mo lt bones pe r tal de 

saber la va loració que se'n pot fer 

d'una determinada activitat. Tot i així 

crec que moltes vegades de ixe m dc 

banda altres va lorac io ns prou i nt e

re~ sa nt s pe l se nzill fet que ve nen d'un 

canal d'informaci ó informal ( impre~

sions , comentaris de ls pares , alum

nes , mestres , e tc,), pe rò que pode n ser 

de vegades uns g rans il/l!ic(/dors de la 

qualitat de l'acti vitat q ue hem l'ca

l itzat. 

A tall d'exe mple s'exposa tota una 

sè ri e de comentaris de la U nitat de 

programació des de difere nts per~ 

pectives : 

• «No ho e nte nc, han arribat molt can

sats per!) tots esta ve n mo lt con

tents ,» (Marc) 

apunts . EdUloció Filien i Esportl 1997 (48) 92,101 



• «A partir d'haver fe t això de la bici 

cleta, cl~ diumenges hem tornat a 

anar en bicicleta amb la Joana i és 

incre'lblc el que n lla après, Ha per

dut la por quc tenia ,» (Pare ) 

• «Com que això de la bicicleta no es 

rcpetirà fins d'aquí a dos anys i no

sa ltres ja no hi sercm, què us sembla 

s i mantcnim alguna de les sortides 

que hem fet en bicicleta pel proper 

any, Per exemple podríem repetir la 

sortida dc tot un dia al final de curs, » 

(Proposta dels alumnes en una as

semblea ) 

• «Ara nosa ltres hem après a fer les 

senyalitzacions amb els braços, so

bretot pcrquè di eu que els de darrera 

han de veure amb antelació les nos

tres accions, perú els que van en 

cotxe, saben e ls senyals d'anar en 

bicicleta ') (Alumne) 

• «Els hi ha agafat fort això dc les 

n()rme~ de circulació viària! El diu

menge passat vam anar d'excursió a 

la costa i mentre anàvem en cotxe, 

tots tre~ fills anaven comentant les 

diferents infraccions dels ciclistes 

que trobà ve m,» (Parc) 

• «El dia quc vulgueu podem tornar a 

fcr la sortida de tot un dia, 

Què vo ls dir'! 

Te'n recordes quan vam anar en bi

cicleta a les colònies del Delta de 

l' Ebre ') Ere m quatre professors i 

trcs monitors del Camp d'aprenen

tatge i no hi havia manera de circular 

apunts, Educ.c~ Fi.ic.; Esport. 1991 148) 92·101 

bé, vaig quedar mi g afònica, 

A vu i crem dues persones i no he 

hagut ni d'obrir la boca, he vingut 

de passeig en bicicle ta, Crec que el 

fet de circular ho tencn assolit ja que 

ho viuen com una cosa totalment 

normal. n ( Diàleg entre mestres) 

Altres indicadors: 

• Alumnes que s'han aficionat a la 

bicicleta a ni ve ll de competició i 

alumnes que estan utilitzant la bici 

cleta com a activitat física de mane

ra lúdica amb els companys/es, pa

res, etc , 

• Ja fa un any que es va realitzar l'cx

periència i encara de tant e n tant els 

alumnes ensenyen amb orgull e l 

carnet de ciclista que van aconse

guir el dia del circuit de viària , 

• A nivell de professorat hi ha ganes 

de repetir l'experiè ncia i millorar

Ia, 

• Reconeixement extern a la tasca que 

s' ha portat a terme , 

Conclusions 

Val la pena endegar un projecte 

d'aquestes característ iques'? Compen

sa l'esforç posat amb els objectius 

assolits? 

Sens dubte l'esforç i el treball que es 

va realitzar va ser d'una magnitud con

siderable, però tot i així. a nivell de 

conclusions, caldria destacar tres a~ 

pectes molt concrcts a favor d ' aquest 

tipus de projectes : 

• Assoliment dels objectius i implica

ció activa de tot l'alumnal. 

• Treball en equip de tot el professo

ral. 

• Relaci<Í escola-comunitat educat i-

va. 
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