Nº del compromiso:

2

Modelo de ficha de Compromisos
para la Acción

INSTRUCCIONES
1. Descargar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nombre de la iniciativa, programa, proyecto o acción:

PROJECTE EN BICI-A'T

2. Organización / entidad responsable:

ACTIO ACTIVITATS EDUCATIVES

3. Resumen de la acción:

El projecte EN”BICI-A'T és una activitat
educativa, la finalitat de la qual, sobretot, és
proporcionar una formació teoricopràctica a
estudiants de secundària sobre conducció i
ús de la bicicleta en el mitjà urbà.
Es preten que els i les alumnes de
secundaria siguen capaços d'anar a l'institut
amb bici de manera segura i responsable.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

5. Objetivos de la acción:

Incentivar l'ús de la bicicleta:
* com a mitjà per a la mobilitat sostenible sent un mitjà de transport ecològic amb
innombrables avantatges en la lluita contra el Canvi Climàtic i a la reducció de la
contaminació atmosfèrica i acústica.
* com a vehicle que permet entrar en contacte amb el territori i la naturalesa sent un mitjà
de desplaçament segur i poc perillós, sempre amb una necessària Educació Viària.
Fomentar l'ús de la bicicleta, com a vehicle ideal per a desplaçar-se de manera
sostenible, és el que vol aconseguir el projecte EN BICI-A'T: un excel·lent recurs educatiu
tant d' Educació Viària com Ambiental per a fomentar l'ús de la bicicleta entre els/les
estudiants de secundària, com a mitjà de transport, promovent activitats de caràcter
pràctic en l'àmbit de la Mobilitat: Sostenible, Segura i Saludable.

6. Ámbito geográfico donde se desarrolla la acción:

Centres de Secundaria de València ciutat.
7. Destinatarios de la acción:

El programa educatiu va dirigit a Centres de
Secundària que estiguen interessats a
adquirir un major coneixement de les
possibilitats pedagògiques i de mobilitat que
té la integració de la bicicleta dins del
currículum escolar i dels desplaçaments del
dia a dia.

8. Objetivos de la EAR (indicar objetivos del documento EAR con los cuales se relaciona la iniciativa):

X

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores que inspiran la

sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la sensibilización con las premisas de
la sostenibilidad.
X

Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones, así como con una

actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.
X

Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y concienciar de la

importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos, tanto en el ámbito local como en el global.
X

Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar la comprensión de la

interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del marco socioeconómico..
X

Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores

de sostenibilidad.
X

Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.

X

Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía

para abordar las cuestiones ambientales.
Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de
educación ambiental.
X

Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.
Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Recursos, medios y materiales para llevarla a cabo (humanos, técnicos, económicos….):

-Un equip format per 3 educadors o educadores ambientals usuaris/es habituals de bicicleta per a moure's a diari per ciutat.
- Dos cavallets de reparació amb 2 bicicletes i un complet equip d'accessoris i ferramentes.
- Accessoris diversos per als jocs i activitats de circulació pel pati del centre.
- Per a les activitats pràctiques, igual que per a l'eixida pel carril bici del carrer, cadascú/na es du la seu propia bicicleta.
- Projector multimèdia i ordinador portàtil.

10. Resultados esperados y evaluación prevista:
En l'avaluació d'aquest procés d'ensenyament-aprenentatge es tindrà en compte…
… amb els/as alumnes/as,:
？ Els principals “errors” inicials, el progrés en els coneixements i en la conducta viària, comprensió dels ensenyaments, grau de satisfacció, motivació…
？ Els coneixements pràctics els avaluarem amb l'observació directa de la conducta de l'alumnes/as, per part de l'educador/a.
？ I per a les proves d'habilitat i destreses de la bici.
… amb els monitors/as:
？ Com s'adapten al grup, la motivació, la participació i motivació dels professors/as...
… amb els professors/as:
？ Valoració de l'experiència, grau de satisfacció, adequació al nivell de les explicacions dels monitors/as, el tracte amb els alumnes/as, suggeriments, materials didàctics…
？ Fruit d'aquest procés d'avaluació i autocrítica, s'obtindrà la informació necessària per a:
？ Rectificar aquells aspectes de la metodologia que demostren ser millorables.
？ Prendre decisions quant als progressos i a les dificultats oposades, sempre amb vista al perfeccionament del programa i dels materials didàctics.

11. Si quieres añadir algo más...

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(A RELLENAR POR El CEACV):

