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1. Presentació 
 
 
Agafa’t a la bici és un projecte que neix com a prova pilot per crear una 

futura Escola de Ciclisme a Vic. Josep Jufré, exciclista professional i 

impulsor del projecte,  té com a objectiu difondre els seus coneixements als 

infants i joves a través de la pràctica del ciclisme. Per aconseguir aquest 

objectiu ens ubiquem a les pistes de ciclisme municipals de Vic, un espai 

ideal per l’aprenentatge i millora de la tècnica d’anar amb bicicleta. Un espai 

de relació per compartir experiències, transmetre valors i aptituds molt 

importants i necessàries per la pràctica d’aquest esport.  

Agafa’t a la bici pretén doncs, promoure la pràctica esportiva d’anar amb 

bicicleta com a desenvolupament personal i social dels infants i joves dins 

un entorn molt propici.  

 

Juntament amb en Josep Jufré hi ha un equip tècnic encarregat des de la 

direcció del projecte a les activitats programades amb llicenciats en ciències 

de l’activitat física i l’esport i mestres d’educació física.  

 

El projecte compte amb les assegurances corresponents per la pràctica 

segura de l’activitat i amb personal amb titulació, tal i com regula la llei de 

l’educació i el lleure.  

 

Així doncs teniu a les vostres mans una idea innovadora i única a la 

comarca per impulsar l’esport del ciclisme. Una idea amb un objectiu clar, 

crear l’Escola de Ciclisme a Vic. Nosaltres hi posarem tota la il·lusió, el 

temps i la dedicació perquè es pugi fer realitat.   
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2. Objectius 
 
 

1. Facilitar un espai de relació amb recursos que faciliti l’aprenentatge 

motriu de l’infant i millori la seva autonomia sobre la bicicleta.  

2. Afavorir l’adquisició de valors i hàbits bàsics saludables.  

3. Conèixer i respectar les normes bàsiques de circulació i de seguretat.  

4. Adquirir i millorar la tècnica bàsica per anar amb bicicleta a través de 

circuits i jocs esportius.  

5. Conèixer la mecànica bàsica de la bicicleta.  

6. Aprendre a solucionar les reparacions d’emergència. 

7. Oferir un espai ric en estímuls, segur, agradable i educatiu.  

8. Compartir i tenir cura del material comunitari.  

9. Participar de forma activa en les activitats que es proposen.  

10. Fomentar actituds de comprensió, respecte i tolerància entre els 

participants, i al mateix temps, amb els monitors i monitores.  

11.  Potenciar l’ús de la bicicleta en el temps lleure dels infants i joves.  

 

3. Dates,  horaris i ubicació 
 

 
El projecte Agafa’t a la bici es realitzarà del 2 al 5 d’abril del 2012 com a 

prova per saber la demanda i interès que hi ha entre les famílies de la 

comarca.  

 

L’horari serà de 09:30h a 13:00h.  

 

El programa s’ubica a les pistes municipals de ciclisme de Vic, a la Zona 

Esportiva Municipal.  
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4. Continguts 
 

Durant els 4 dies que dura el projecte es treballaran continguts molt pràctics 

perquè els nens i nenes aprenguin a través de la seva pròpia experiència.  

El temari serà: 

1. Mecànica de la bicicleta.  

2. Reparacions d’emergència.  

3. Normes bàsiques de circulació i seguretat viària.  

4. Tècniques de conducció 

4.1. Tècniques d’equilibri 

4.2. Tècniques de pedaleig 

4.3. Tècniques de conducció: girs, zig-zaga, ràpid- lent etc. 

4.4. Tècniques de superació d’obstacles 

4.5. Tècnica de frenades 

5. Estratègies per circular en grups petits i en grups grans.  

6. Ciclisme i ecologia. Hàbits saludables. 

 

5. Metodologia 

Per tal de dur a terme els objectius i continguts plantejats estructurarem el grup 

segons les habilitats de cadascú sobre la bicicleta, per tal de potenciar la 

motivació i la participació dels nens i nenes a les activitats. Totes les activitats 

estan estructurades de manera que sempre es segueixi el fil conductor o centre 

d’interès que en el nostre cas és la bicicleta.  

Quadre d’activitats: 

 

 2 d’abril 3 d’abril 4 d’abril 5 d’abril 

09:30-10:30h Iniciació al 

ciclisme 

Iniciació al 

ciclisme 

Iniciació al 

ciclisme 

Iniciació al 

ciclisme 

10:30-11:00h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:00-12:00h circuits circuits circuits Circuits 

12:00-13:00h Jocs amb la 

bici 

Jocs amb la 

bici 

Jocs amb la 

bici 

Jocs amb la 

bici 
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En iniciació al ciclisme inclou els diferents continguts: Diferents tipus de 

Ciclisme, seguretat viària, conceptes bàsics de mecànica,  hàbits saludables, 

conceptes basics d’alimentació. 

 

6. Inscripcions 
 
Les inscripcions es realitzaran per e-mail a agafatalabici@gmail.com.  

El període d’inscripció s’obrirà des del 22 al 29 de març, i les persones 

interessades hauran d’enviar: 

 

- Autorització firmada. 

- Tarja sanitària del nen/a.  

- Resguard de pagament.  

 

Entenent que no tothom pot escanejar la documentació necessària  es 

podrà entregar la documentació el primer dia de l’activitat, però haurà calgut 

enviar prèviament un e-mail amb les dades de l’alumne i haver realitzat el 

corresponent pagament.  

 

Pel desenvolupament de l’activitat caldrà un mínim de 10 inscrits i 

l’organització es permet limitar les places, si és el cas.  

 

7. Preus 

El preu de l’activitat és de 15.00 € el dia, i a partir de dos dies el preu és de 

10.00 €.  

En cas de no disposar de bicicleta i material de seguretat, el podran llogar a 

un preu de 3.00 €/dia.  

 

El preu de l’activitat inclou: 

- 1 monitor/educador per cada 10 participants.  

- 1 director de lleure titulat.  

- Material 

- Assegurances (accidents i de responsabilitat civil) 


