
 

DIRECTOR/A i COORDINADOR/A PEAFS
DEL CENTRE EDUCATIU 

Assumpte: AULA CICLISTA 2020-2021

Estimada direcció i coordinació PEAFS,

La Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, continua amb
el  conveni  de  col·laboració  amb  la  Federació  de  Ciclisme  de  la  Comunitat
Valenciana, per al desenvolupament del programa «Aula ciclista» durant el pròxim
curs escolar 2020-2021.

El  programa “Aula  ciclista”  és  un  projecte  d’innovació  educativa  que té  com a
objectiu  fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i divulgació del
ciclisme en l’àmbit escolar, fomentar l’ús de la bicicleta com a model de mobilitat
sostenible i formar en hàbits saludables i educació en valors.

El Programa Aula Ciclista es va iniciar al curs 19-20 i està dirigit a alumnes que
cursen 5è  i  6è  d’Educació  Primària  i  1r  i  2n  d’E.S.O.  dels  Centres  Educatius
Promotors de l'Activitat Física i l'Esport-CEPAFE reconeguts.

L'activitat consta, a més d’una sessió prèvia d’informació al professorat, mitjançant
una  unitat  didàctica  de  tres  sessions  teòricopràctiques,  desenvolupades  durant
l'horari lectiu. Una primera en què l'alumnat rebrà formació sobre vida saludable,
seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport, una segona sessió
pràctica d’us i familiarització amb la bicicleta i una tercera recorrent un circuit urbà
on l'alumnat s'enfrontarà a situacions quotidianes per a dominar la normativa viària
i el maneig de la bicicleta. A més d’activitats formatives i transversals.

Les bicicletes i  el material necessari per al desenvolupament del programa serà
aportat per la federació de ciclisme.

En cas d'estar interessats, com a centre CEPAFE haureu d'inscriure's, fins al 19 de
juny, al web aulaciclista.fccv.es, on teniu més informació.

També està previst desenvolupar un curs de formació amb el CEFIRE.

Esperem que el programa «Aula ciclista» vos agrade i li doneu suport.

Atentament
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