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Biciart projecte
IES MASSANASSA
Projecte interdisciplinari al voltant de la bicicleta per crear
consciència sobre la nostra petjada ecològica i fer-nos
sostenibles, saludables, amb desplaçaments segurs,
alegres i artístics. Us de metodologies actives i
participatives.
Descobrir l'arquitectura de la Ciutat de València, diferenciar
estils i fotografiar diferents elements geomètrics.
Integrar l’aprenentatge al seu context al donar a conèixer
l’entorn natural pròxim. Conèixer el nom dels ocell i dels
arbres que ens envolten per així poder estimar-los i
respectar-los.

Inclusió en el currículum dels eixos transversals com ara: educació ambiental,
desenvolupament sostenible, salut escolar, seguretat vial, foment de la
participació social i desenvolupament de la ciutadania crítica.
Realitzar cartells de foment de l'ús de la bici mentre escoltem música adient.
Compartir i aprendre que la bicicleta és un mitjà de transport sà i ecològic que
ens acosta a les activitats artístiques i expressives.
Aprendre la mecànica bàsica de la bicicleta.
Fomentar l’ús de mitjans de transport sostenibles als nostres desplaçament
diaris o de lleure: combinar la bici amb el transport públic pujant la bici al tren.
Lluitar contra el canvi climàtic. Conscienciar a la comunitat educativa sobre
els problemes mediambientals i de salut provocats pel transport a motor
privats.

Massanassa
Diferents grups d'alumnat de diferents edats.
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Implicació de professorat dels grups triats o professorat voluntari.
Implicació de l'associació Soterranya de Torrent per facilitar bicicletes per a qui no en té i bicicletes adaptades
per a alumnes amb mobilitat reduïda i a la penya ciclista la Cassola de Massanassa.
Implicació de l'Ajuntament de Massanassa i/o empresa de material esportiu en la subvenció de materials: guants
i cascs.

Fa deu anys que portem endavant aquest projecte, cada any ha estat avaluat i implementat
per a la seua millora.
Al final de curs farem una avaluació objectiva del resultat.

