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Resum
Amb el present Treball de Fi de Grau es pretén fomentar l’ús de la bicicleta en els alumnes
del centre de l’escola pública CEIP Son Oliva, per tal que els alumnes prenguin consciència
d’un estil de vida saludable fent ús d’un mitjà de transport sostenible.
Per a dur a terme aquest treball s’analitzarà els diferents mitjans de transports que s’utilitzen
per a desplaçar-se cap al centre i des d’aquest. Al mateix temps, s’identificaran les diferents
zones on viuen els alumnes per a poder crear uns itineraris “verds” per arribar al centre
aprofitant la xarxa de carril bici de la ciutat de Palma de Mallorca. A més, es duran a terme
altres activitats per a incentivar als alumnes en la utilització de la bicicleta com a mitjà de
transport.
D’aquesta manera, es pretén disminuir la contaminació que prové de la utilització de mitjans
de transports no ecològics; i augmentar l’activitat física dels alumnes de l’escola.

Paraules clau: Bicicleta, carril bici, contaminació, estil de vida saludable, educació física.

Abstract
The main purpose of this Final Project is to encourage the use of bicycles in Son Oliva’s
public school, to make students aware of a healthy lifestyle using a sustainable transport.

To carry out this project, the different means of transport used to move toward the school and
from it, will be analyzed. At the same time, I am going to identify the different areas where
students live in order to create “green” itineraries to the school using the network of bike
lanes in the city of Palma de Mallorca. In addition, there will proposed be some other
activities to encourage students to use the bicycle as a means of transport.

This way, it aims to reduce pollution that comes from the use of non-organic means of
transport; and increase physical activity of students in school.

Key words: bike, bike lane, pollution, healthy lifestyle, physical education.
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1. Introducció
La finalitat del meu treball de fi de Grau és fomentar l’ús de la bicicleta al CEIP Son Oliva.
Aquest centre està considerat com un centre ecoambiental des de l’any 2008. D’aquesta
manera, l’escola intenta conscienciar l’alumnat envers a la problemàtica de la contaminació
(acústica, atmosfèrica, lumínica, etc). Durant el meu segon període de pràctiques en el 4t curs
del Grau d’Educació Primària he observat un problema: molts d’alumnes es desplacen cap al
centre amb mitjans de transports contaminants. Per tant, vull aconseguir que els alumnes
prenguin consciència de la importància d’emprar transports alternatius, com en aquest cas, la
bicicleta.

Segons Dekoster i Schollaert (2002) la utilització de la bicicleta ens pot aportar diferents tipus
de beneficis a la nostra societat:
 Podem millorar l’economia familiar, degut a què la bicicleta no és un mitjà de
transport que necessiti d’altra energia que no sigui la del nostre propi cos.
 S’eviten les retingudes en les carreteres del centre de les ciutats.
 Permet tenir major autonomia, i totes les persones poden fer ús d’ell, al contrari del
cotxe que es necessita d’una edat mínima.
 Permet disminuir els diners destinats a tractar malalties, ja que es fomenta la
prevenció.
 Estalvien espai destinat a l’aparcament, la qual cosa provoca que es puguin utilitzar
per a altres funcions.
 Disminueix la contaminació acústica.
Així, els beneficis que hi podem trobar són tant energètics, mediambientals, pels municipis,
per les empreses i comerços, com pels propis individus.
Els beneficis físics en els nins i nines que pot provocar l’ús de la bicicleta són:
 Augmenta la resistència cardiovascular. D’aquesta manera disminueix en un 50 % el
risc d’infart.
 És positiu per a l’espatlla, sempre i quant s’adopti la postura correcta.
 Reforça el sistema immunitari.
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 Augmenta la capacitat respiratòria.
 Accelera el metabolisme.
 Provoca una millora en les articulacions.
Per tant, per començar duré a terme diferents estudis. Un primer estudi estadístic en el qual es
recollirà informació sobre els alumnes que es desplacen cap a l’escola i des d’aquesta, per tal
de corroborar la meva primera hipòtesi en la qual crec que els alumnes es desplacen per anar i
tornar del centre amb automòbil. El segon estudi es durà a terme per a conèixer les zones on
viuen els alumnes que venen a l’escola.
A partir dels resultats de l’estudi, es realitzen diferents intervencions per tal de fomentar l’ús
de la bicicleta per part dels alumnes, sobretot aquells que viuen en zones de menys de 7 km de
l’escola. D’aquesta manera, es creen diferents itineraris segons els resultats obtinguts en el
segon estudi. A més, proposo diferents intervencions tant en horari escolar com extraescolar
per tal de conscienciar l’alumnat respecte l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

Amb els estudis que duc a terme en aquest Treball de Fi de Grau, crec que obtindré de resultat
que els nins viuen en zones properes a l’escola (menys de 5 km) i que molts utilitzen
transports que augmenten la contaminació de la ciutat. Amb les intervencions que duré a
terme, crec que podrem augmentar el nombre d’alumnes que utilitzen la bicicleta com a
transport des del seu domicili (sobretot d’aquells que viuen en zones properes). D’aquesta
manera, crec que augmentarà l’activitat física d’aquests i disminuirà la contaminació derivada
de la utilització de l’automòbil. Segons (OMS, 2010) els nins i joves de 5 a 17 anys han de
fer un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física. Per tant, si fomentem l’ús de la bicicleta,
aproximaríem al mínim exposat anteriorment d’activitat física. Aquesta, ha de ser majorment
aeròbica. La resistència aeròbica és la capacitat de dur a terme un esforç de llarga durada i de
baixa intensitat, tot mantenint l’equilibri respiratori en l’aportació d’aire (Galera, 2013). L’ús
de la bicicleta afavoreix aquest aspecte.
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Objectius
L’objectiu principal plantejat per aquest Treball de Fi de Grau és el següent:
 Conscienciar a l’alumnat de la importància de l’ús de la bicicleta per a fomentar-ne
aquest, sobretot, com a mitjà de transport saludable o com a activitat lúdic-recreativa
per a dur a terme amb les famílies.
A partir d’aquest primer objectiu, intentarem aconseguir els següents objectius específics:
 Analitzar les diferents maneres de desplaçar-se cap i des de l’escola dels alumnes.
 Crear uns itineraris utilitzant la xarxa de carril-bici de la ciutat de Palma de Mallorca,
per tal de fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport per a desplaçar-se cap
a l’escola.
 Crear uns itineraris de les zones properes que poden ser d’interès pels alumnes del
CEIP Son Oliva.
 Conèixer la realitat de l’escola per a integrar de la millor manera possible l’activitat
física mitjançant l’ús de la bicicleta en el centre escolar.

2. Marc teòric

2.1. Estil de vida saludable.

Per a conèixer què és un estil de vida saludable, primer hem de tenir en compte què és la
salut, és a dir, quin és exactament el concepte de salut.

Segons la Organizació Mundial de la Salut (1946), la salut inclou no només el benestar físic,
sinó que inclou també les dimensions psicològiques i socials. Per tant, la salut inclou que
una persona tingui un estat físic adequat amb absència de malaltia, que mentalment no tingui
cap preocupació preocupant, i que tingui relacions socials generalment.
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A més, podem veure aquesta definició des d’altres punts de vista. Per exemple, des d’un punt
de vista basat en la infància ens diu que “el desenvolupament saludable del nin és
d’importància fonamental; la capacitat de viure en harmonia en un món que canvia
constantment és indispensable per aquest desenvolupament”.
Per això, és necessari que hi hagi un estil de vida saludable. L’estil de vida segons (OMS,
1998) és “una forma general de vida basada en la interacció entre les condicions de vida en un
sentit ampli i els patrons individuals de conducta determinats per factors socioculturals i
característiques personals”, és a dir, l’estil de vida és la manera de vida que tenim les persones
segons els nostres hàbits de conducta que venen determinats per la societat, la cultura i les
nostres pròpies característiques.

Per tant, un estil de vida saludable seria aquell en el que la nostra forma de vida i els nostres
hàbits de conducta van encaminats a obtenir benestar físic, benestar psicològic i social.
A la Primera Conferència Internacional de Promoció de Salut, a l’any 1986 a Otawa, es van
establir unes àrees d’actuació per a la promoció de la salut:
 Construir polítiques públiques saludables.
 Crear ambients que afavoreixin la salut.
 Desenvolupar habilitats personals.
 Reforçar l’acció comunitària.
 Reorientar els serveis de salut.

A España, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha realitzat un programa que té
com a objectiu prevenir l’obesitat i altres malalties en infants mitjançant hàbits alimentaris
saludables i estimulant la pràctica d’activitat física.
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2.2. Activitat física.
L’activitat física segons la OMS (2010) són aquells moviments que formen part de la vida
diària, incloent-hi la feina, l’exercici, l’esport i el temps de recreació. Una altra definició
(Osvaldo i Cala, 2011) explica que l’activitat física és qualsevol moviment del cos de l’ésser
humà durant un període de temps, i aquest moviment augmenta el consum d’energia de
manera considerable. Per tant, l’activitat física permet millorar considerablement la salut
física i mental de les persones.

Aquests dos autors proposen alguns motius per a fer activitat física:
 La inactivitat física provoca més de 600.000 morts.
 El sobrepès i obesitat derivat de la inactivitat física provoca més d’un milió de morts.
Quan duem a terme activitat física podem aconseguir els següents beneficis que ens permetran
tenir una major qualitat de vida:
 Ens permet ser persones amb més vitalitat i energia.
 Millora el nostre sistema immunològic, prevenint possibles malalties.
 Retarda o evita malalties cròniques.
 L’estructura tant òssia com muscular s’enforteix.
 Controla el pes corporal
 Redueix l’estrès, l’ansietat i la depressió.
 Augmenta i millora les relacions socials, ja que l’activitat física dóna oportunitats per
a interactuar i reunir-se amb altres persones.
Per a obtenir aquest beneficis, hem de dur a terme una activitat física que sigui potenciadora
de la salut, és a dir, “aquella que quan s’afegeix a l’activitat habitual, ens dóna beneficis per la
nostra salut; com per exemple, caminar a bon ritme, jugar a tennis, botar a la comba, trepar,
aixecar peses, etc.” (OMS, 2010). A més, l’activitat física ha de ser una experiència divertida i
agradable per a que ens arribi a captivar (Devis i Peiró, 2000).
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D’aquesta manera, podem dir que l’activitat física ha d’anar encaminada a mantenir i millorar
la salut com a mitjà de prevenció de lesions i malalties, però, al mateix temps, ha de ser lúdica
per tal de no provocar un efecte advers en l’individu.
Segons Devis i Peiró (2000), l’activitat física es pot classificar, segons estigui orientada amb
la salut, en tres perspectives que guarden relacions entre elles. Una primera perspectiva és la
rehabilitadora, una altra és la preventiva i, la darrera, orientada al benestar:
 La rehabilitadora considera l’activitat física per a tractar alguna problema o malaltia.
 La preventiva intenta reduir els riscos d’aparició de malalties o lesions.
 La orientada al benestar: es refereix a la pràctica d’activitat física per a sentir-nos bé,
divertir-nos i ajudar-nos a conèixer-nos millor.
Segons Osvaldo i Cala (2011), en el segle XXI hi ha una tendència cap al sedentarisme, és a
dir, cap a una disminució de l’activitat física, ja que dos terços de la població adulta no arriba
als nivells recomanables (30 minuts diaris en persones adultes).

En els darrers anys, hi ha hagut un canvi cap a una organització de la societat que no
afavoreix l’activitat física, sinó més bé el contrari.

Riesgo (2010) explica que segons

l’Enquesta Nacional de la Salut, el 50 % de les dones i el 40% dels homes són sedentaris. El
fet que les dones siguin més sedentàries que els homes esdevé perquè des de fa molt anys
s’espera de les dones una menor competència, rendiment i èxit en l’esport, és a dir, una menor
predisposició cap aquest, tot i que en els darrers anys, aquests estereotips han anat disminuint
(Bravo i Llorens, 2007).
Pel que fa a la definició de sedentarisme, no n’existeix una que hagi estat consensuada per
tots, és a dir, que no n’hi ha una d’estàndard. Tot i així, “podem considerar conductes
sedentàries a les activitats realitzades estant desperts que impliquen estar assegut o recolzat i
que comporten un baix consum energètic: de 1 a 1’5 vegades el metabolisme basal. El
metabolisme basal és l’energia que es perd quan el nostre cos està en repòs” (Bravo i Llorens,
2007).

El Programa Perseo ens dóna unes recomanacions per a què els infants tinguin una vida que
inclogui activitat física:
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 Caminar per anar a l’escola.
 Pujar les escales. És a dir, intentar prescindir el màxim d’ascensors i escales
mecàniques.
 No estar assegut molt de temps. És molt millor estar en una posició activa, en
moviment. S’ha d’evitar estar molt de temps davant la televisió, ordenador, videojocs,
etc. (com a màxim dues hores al dia).
 S’ha de fer activitat física 3 o 4 vegades per setmana.
 Després del temps escolar realitzar activitat física.
 Programar activitats a l’aire lliure els caps de setmana.

2.3. Mitjans de transports a les ciutats
Actualment, al segle XXI, el cotxe té una vital importància per a les persones a l’hora de
realitzar desplaçaments d’un lloc a un altre. Aquest fet provoca que hi tinguin menys
presència el transport públic i els mitjans de transports no contaminants, com és el cas de la
bicicleta (Dekoster i Schollaert, 2002).

La planificació dels transports ha anat encaminada a prioritzar de manera general el cotxe, la
qual cosa suposa la discriminació d’aquells transports no motoritzats (Cebollada i Mirallesguasch, 2008).

Segons Dekoster i Schollaert (2002), en un primer moment, es pensava que el cotxe resoldria
la necessitat d’accessibilitat, tant dels habitants de les zones urbanes com d’aquells que viuen
fora de les ciutats, però han tingut un efecte boomerang. La utilització massiva dels darrers
anys ha provocat que hi hagi grans embotellaments a les ciutats, la qual cosa contrasta amb la
funció de mobilitat amb rapidesa del cotxe. A més, provoca altres efectes que són perjudicials
per a les persones i per el medi ambient.
El transport d’automotor de carga i de passatgers és una de les activitats que es duen a terme a
les ciutats que provoquen una major contaminació de l’ambient (Ravella, Karol i Aón, 2012).
La generalització dels vehicles amb motor han provocat greus problemes de salut en les
persones, de medi ambient i la qualitat de vida de les ciutats s’ha vist afectada negativament
(Molinero, Ferrando i Ruiz, 2007).
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Segons Sempere i Riechman (2000), el 50 % de la contaminació de l’aire i el 90 % del
monòxid de carboni que es troba a les ciutats són provinents dels vehicles. Per tant, són una
de les causes principals de la baixa qualitat de l’aire de les ciutats que poden provocar greus
problemes de salut en els seus habitants. A més, ens expliquen que la utilització del vehicle
com a mitjà de transport provoca lesions de tràfic (fins i tot mortalitat), es desenvolupen
estils de vida sedentaris (la qual cosa provoca un increment del percentatge de població amb
obesitat) i el desenvolupament d’una estructura viària que perjudica la rendibilitat econòmica
d’altres mitjans de transport que poden ser més eficients i saludables.
Per això, en els darrers anys hi ha hagut un canvi de mentalitat i es comença a estar d’acord en
què s’ha de fomentar el transport públic. Per exemple, el 83 % dels europeus creu que s’ha de
donar un tractament preferencial al transport públic enfront al transport amb automòbil privat.
En alguns llocs del món, com per exemple a Ährus (Dinamarca), es comencen a combinar
mesures fomentant el transport públic i l’ús de la bicicleta, amb la finalitat de disminuir la
utilització del cotxe.

La bicicleta, pot constituir una solució per a millorar els problemes de circulació i medi
ambient de les ciutats. Gràcies a les millores tècniques, aquest tipus de mitjà de transport és
còmode i eficaç. Al mateix temps, no contamina de cap manera (no emet gasos tòxics per
l’atmosfera i és silenciosa). També soluciona un problema que té el cotxe, que és el problema
econòmic. La bicicleta no és un vehicle car, sinó més bé el contrari, i no és necessari altre
tipus d’energia que no sigui el de les nostres pedalejades (Dekoster i Schollaert, 2002).

Actualment, en la societat hi ha un intent de canvi i transformació per a fomentar estils de
vida saludables i que respectin el medi ambient. Una d’aquestes transformacions està
relacionada amb la manera de desplaçar-se i moure’s per anar per la ciutat.

2.4. La bicicleta i la salut.
Segons Zamakona (2002), com ja s’ha dit anteriorment, hi ha hagut un increment de les
persones que utilitzen la bicicleta com a transport habitual. Aquest increment, però, ha
esdevingut molt testimonial. Aquest fet ha estat provocat per un augment de la sensibilitat a
favor de la bicicleta, gràcies a la conscienciació de la societat en temes mediambientals.
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Aquest autor ens explica que “nombrosos estudis mèdics que s’han dut a terme fins ara
corroboren que anar a peu o en bicicleta de manera habitual millora la salut general, redueix el
risc de malalties coronàries i pot ajudar també en la prevenció i control de problemes físics”.

A més, ens indica que en els nins pot ser beneficiós, ja que el fet de realitzar activitat física
implica una disminució del sedentarisme, que en els darrers anys està arribant a un grau molt
elevat (la qual cosa és un estil de vida valorat com a perjudicial per a la salut, com hem vist
anteriorment).

Per tant, explica que la bicicleta promou i promociona la qualitat de vida ja que no només
disminueix la contaminació, sinó que també permet gaudir més de l’entorn sense produir una
gran intrusió en el paisatge, millorant la comunicació social i l’equitat entre les persones.

2.5. La bicicleta com a mitjà de transport
Tot i que en els darrers anys hi ha hagut un increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà de
transport, aquesta no ha adquirit un grau de consideració adequat, la qual cosa provoca que no
hi hagi un augment considerable de les persones que utilitzen aquest mitjà de transport. A
més, s’afegeix a aquest fet la falta de decisió política dels qui tenen competències respecte
aquest tema. És a dir, tal i com senyala Torrado i Larrauri (2006) “el dèficit de consideració
de la bici com a mitjà de transport és un dels majors limitadors que expliquen aquesta falta de
materialització”. Segons aquest article, moltes de les persones que utilitzen la bicicleta per
l’esport o per a oci no veuen la bicicleta com un mitjà de transport, sinó que la perceben com
una eina per a fer esport o com un mitjà de recreació, la qual cosa dificulta que es pugui
actuar per a crear millors infraestructures, sobretot dins les ciutats. Tot i així, com s’ha
explicat anteriorment, hi ha hagut un canvi de “xip”, però s’espera molt més per a poder “fer
realitat un augment consolidat en l’ús de la bicicleta”. És a dir, és important que la bicicleta
no sigui d’ús esporàdic, sinó que sigui uns dels mitjans més utilitzats, de manera regular, en la
societat.

Segons Zamakona (2002), a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport hi podem trobar
diferents avantatges en relació als altres mitjans de transport.
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Un dels primers avantatges és l’eficiència energètica i de desplaçament. En primer lloc, per a
fabricar una bici es consumeix una quantitat d’energia 12 vegades menor que la que es
necessita per a fabricar un automòbil. Pel que fa a l’eficiència del desplaçament, la bicicleta té
un gran avantatge en els trajectes més curts. Per exemple, un trajecte de 3 km, en les ciutats
congestionades, si el fem caminant tardarem més de 35 minuts; si el fem amb transport públic
(bus o metro/tren) tardarem més de 25 minuts; si utilitzem l’automòbil tardarem més de 15
minuts; i amb la bicicleta el trajecte el realitzaríem amb menys de 15 minuts. Per tant, a les
distàncies inferiors a 5-7’5 km, la bicicleta pot ser el mitjà de transport més ràpid. Cal afegir
que la velocitat de la bicicleta en un medi urbà pot estar entre els 15-20 km/h, la qual cosa
explica que en distàncies curtes (menys de 5 km) és el mitjà de transport més ideal, ja que
amb el cotxe tenim moltes interrupcions a causa de la congestió del tràfic a les ciutats.

Un altre avantatge té a veure amb la contaminació, tant atmosfèrica com acústica. Com ja
sabem, la bicicleta usual no produeix en la seva utilització cap tipus d’emissió contaminant
cap a l’atmosfera. Per tant, “si fomentem la seva pràctica per a substituir la utilització de
vehicles que sí contaminen té un efecte immediat beneficiós sobre la salut pública”
(Zamakona, 2002).

A més, els ocupants dels cotxes són els que es veuen més afectats per la contaminació que els
que estan fora del vehicle, ja que “el sistema de distribució de l’aire del cotxe s’alimenta de
l’aire contaminat de les emissions dels altres cotxes” (Zamakona, 2002).
L’autonomia i la comoditat en l’ús d’aquest mitjà de transport, també és un gran avantatge
pels usuaris. En primer lloc, no és necessari tenir una qualificació especial per a poder
manejar aquest vehicle; és a dir, qualsevol persona pot ésser capaç de manejar-lo sense haver
de necessitar una formació acadèmica específica, com en el cas del cotxe. Al mateix temps, la
major part de la població hi pot tenir accés, ja que és molt assequible. Però el que més agrada
de la bicicleta és la llibertat de moviment que et dóna, ja que es pot anar per molts llocs on el
cotxe no hi arriba i es pot aparcar fàcilment a quasi qualsevol zona.
Com ja hem dit, l’aparcament d’aquest mitjà de transport és molt fàcil i al mateix temps
necessita una menor ocupació d’espai públic, tot el contrari que els automòbils que necessiten
un major espai del sòl públic i una major despesa en la construcció i conservació
d’infraestructures.
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Per aquest autor, un altra factor positiu que pot representar l’ús de la bicicleta com a mitjà de
transport habitual en la societat, és el de solucionar un problema derivat de l’ús massiu
d’automòbils en les zones urbanes: la congestió del tràfic. Per tant, es pot dir que un altre
avantatge que pot tenir l’ús de la bicicleta és la “descongestió del tràfic motoritzat en els
centres de les ciutats”. Al mateix temps, es pot revitalitzar zones que normalment, són poc
freqüentades (com per exemple parcs, zones residencials, etc.).

2.6. Ús de la bicicleta a la ciutat de Palma de Mallorca.
L’ús de la bicicleta a la ciutat de Palma de Mallorca, ve subordinada a unes normes establertes
per l’Ajuntament de Palma. Segons (Palma, 2006) aquesta Ordenança regula les vies per on
poden circular les bicicletes i la seva velocitat, les característiques d’aquestes i prohibicions,
la convivència amb els altres (vianants i vehicles), registres de bicicletes i el règim
sancionador.
A l’article 5 (Senyalització de les vies) ens explica que tots els usuaris han d’obeir les senyals
de circulació que tinguin una obligació o una prohibició, tot i que han d’adaptar-se a la resta
de senyals de la via. Els usuaris han de respectar els semàfors existents a la via si no es
disposen d’específics.

Les vies dels ciclistes tenen una senyalització específica, que pot ser vertical i/o horitzontal.
Els passos específics per a cicles, es senyalitzen amb dues línies blanques discontinues de
manera horitzontal.
Segons l’article 6, les bicicletes poden circular per les següents vies:
 Carril-bici, vorera-bici i semblants.
 Calçada.
 Places i zones per a vianants (només els dies festius i en horari nocturn).
La velocitat de les bicicletes ve delimitada pels màxims de velocitat de les vies on circulin.

En cas de que no hi hagi carril bici, les bicicletes estan obligades a circular, de manera
general, per la calçada. Tot i així, es pot anar per la calçada encara que hi hagi un carril-bici si
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no entorpeixen el tràfic circulant a una velocitat anormalment reduïda. En canvi, per les
aceres, les places, els parcs i jardins està prohibida la circulació de les bicicletes. Tot i així, hi
ha una excepció: els menors de 12 anys poden anar-hi acompanyats per un adult, però aquest
adult ha de ser un vianant.
A l’article 7, hi trobem les normes que regulen la circulació pels carrils-bici i les vorera-bici.
El carril-bici és aquella via al costat de la calçada i que podem trobar en un sentit o en doble
sentit. Per la seva part, la vorera-bici és aquella en la qual la via ciclista està senyalitzada
sobre la vorera. En aquest tipus de vies, la velocitat està restringida. La velocitat màxima
permesa als carrils-bicis és de 30 km/h i a les voreres-bici de 15 km/h.
Quan es circuli per la calçada, s’ha de fer pel carril dret, sense entrar en els carrils destinats
pels busos i taxis, s’ha de respectar les normes de tràfic i s’ha de prendre precaució en els
encreuaments sense senyalització.
A l’article 10, ens introdueix una altra tipus de via: els ciclecarrers. Aquests són vies que es
troben delimitades per marques a la calçada en el centre del carril de circulació. En aquesta
via, a diferència de les altres on les bicicletes s’han d’adaptar als altres vehicles i vianants, són
els vehicles que s’han d’adaptar a les bicicletes i no poden superar els 30 km/h.
Al segon capítol d’aquesta Ordenança hi trobem diferents normes d’ús pels ciclistes. Es dóna
molta importància a la visibilitat de les bicicletes i dels usuaris d’aquesta. Les bicicletes han
de dur un timbre i pel vespre han de dur un llum de color blanc (davant) i un de color vermell
(darrera). A més, els ciclistes han de dur indumentària que el facin visible.
A més, a l’article 15 ens explica que l’ús del casc dins la ciutat és recomanable però no
obligatori, al igual que la de l’armilla. L’únic cas en el qual és obligatori la utilització del casc
és en els menors de 8 anys.

Per a garantir la seguretat dels usuaris de les diferents vies, hi ha algunes prohibicions a
l’article 16 de l’Ordenança:

a. Circular amb el vehicle recolzat en una sola roda.
b. Realitzar maniobres que suposin un risc per a la conducció i posin en perill la
integritat física d’altres ciclites, vianants i demés conductors de vehicles.
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c. Conduir utilitzant auriculars, telèfon mòbil o altres dispositius incompatibles amb
l’atenció permanent a la conducció.
d. Condir baix els efectes de begudes alcohòliques, estupefacients, psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues.
e. Realitzar carreres o competicions no autoritzades entre bicicletes.
f. Transportar a una altra persones en bicicletes per a un sol ciclista, excepte als
menors de 7 anys transportats en cadiretes acoblades a la bicicleta d’un adult.
g. Amollar el manillar, excepte quan sigui necessari per a fer una senyal de maniobra.
h. Agafar-se a altres vehicles per a ser remolcats.
i. Circular fent zig-zags entre vehicles i vianants, excepte a la calçada, respecte als
vehicles, quan estiguin aturats en un semàfor.
j. Carregar la bicicleta amb objectes que dificultin la seva utilització o redueixin la
visió.
Hem de tenir en compte la zona per a estacionar la bicicleta. Segons l’article 20 aquests han
d’anar estacionats en llocs específicament condicionats. En cas de que no existeixi un lloc
específic d’estacionament, els ciclistes poden aparcar utilitzant el objectes de l’entorn urbà,
sempre que no es facin malbé i no sobrepassin les 24 hores.
Gónzalez i Martínez (2011) classifiquen els aparcaments per a bicicletes, per tipus de suport i
per tipus de duració.

Per tipus de suport hi trobem:
 Suport de tipus “U” invertida. També conegut com a suport universal. Aquest suport
permet amarrar dues bicicletes, una a cada costat. Aquest suport és el més acceptat i
recomanat a Europa per la seva seguretat, ja que permet posar un cadenat amb dos
antirobatoris, fixant el quadre i les rodes al suport.
 Suport de roda. Aquest suport permet posar una de les dues rodes encaixades dins
l’element metàl·lic que fa aquesta funció. Aquest és el model més senzill i econòmic..
Pel tipus de duració, classifica els aparcaments en estacionaments de llarga duració i de curta
duració.
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3. Metodologia
En aquest apartat s’explica la metodologia que s’ha utilitzat per a dur a terme aquest treball:

Primerament, es du a terme un anàlisi mitjançant una enquesta i observacions dels diferents
mitjans de transports que s’utilitzen per desplaçar-se cap i des del centre escolar CEIP Son
Oliva. En aquesta enquesta, haurem de tenir en compte quina és la mostra que s’ha agafat per
a què les dades siguin el més reals possible. A partir de les dades recollides, es realitza un
altre anàlisi de les zones on viuen els alumnes. Amb un plànol de la ciutat de Palma, podrem
observar quines són les zones “calentes” (on més hi viu la població).

Quan ja tenim totes les dades recollides i analitzades, es passa a fer les intervencions segons
els resultats obtinguts. Una de les intervencions és la creació d’uns itineraris partint de les
diferents zones “calentes” utilitzant el màxim possible la xarxa de carril-bici de Palma de
Mallorca. També he creat activitats pel centre per tal de fomentar l’ús de la bicicleta. Al
mateix temps, hi ha altres activitats plantejades per a què els alumnes aprenguin a desplaçarse amb un vehicle (com la bicicleta) correctament, és a dir, durem a terme activitats
relacionades amb l’Educació Vial. Finalment, pel que fa a propostes d’intervenció, en portem
a terme algunes per a canviar la infraestructura escolar, ja que, en aquest aspecte hi ha
mancances.

4. Estudi de la situació
En aquest apartat, s’estudien els diferents mitjans de transport que utilitzen els alumnes
d’Educació Primària de l’escola CEIP Son Oliva. El primer que hem de saber és la mostra
d’alumnes que agafarem. Per a dur a terme l’estudi, realitzarem unes enquestes a totes les
aules de l’etapa d’Educació Primària. La mostra de l’estudi, per tant, estarà en una franja
d’edat entre 6 i 13 anys. En total, la mostra dels enquestats és de 237 persones, dividides per
cursos (de Primer de Primària fins a Sisè).
L’enquesta (Annex 1) inclou l’edat de l’alumne, quins són els acompanyants amb el/s qual/s
es desplacen cap i des de l’escola, i amb quin mitjà de transport.
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A continuació, analitzarem a quines zones viuen els alumnes de l’escola. Per això, s’ha de
saber a quin carrer viu cada un dels alumnes i marcar-ho a un mapa de la ciutat de Palma de
Mallorca. Per a fer-ho, s’ha demanat permís per a poder utilitzar la informació de les fitxes
personals dels alumnes del centre (tenint en compte que no s’utilitzen els noms d’aquests) per
a poder fer un estudi exhaustiu i adequat 100% a la realitat del centre, és a dir, als alumnes
matriculats al CEIP Son Oliva.
4.1. Resultat de l’anàlisi.

4.1.1. Mitjans de transport per desplaçar-se cap al centre i des del centre.
Pel que fa al resultat de la pregunta de “amb quin mitjà de transport et desplaces cap a
l’escola?” hem pogut veure que com es demostra en el següent gràfic, en general, els alumnes
es desplacen majoritàriament a peu, degut a què molts viuen a menys d’un kilòmetre del
centre educatiu. Tot i així, la resta de persones prioritzen el transport amb cotxe (40 %) per
damunt de la resta (4 % d’alumnes que van amb transport públic). Per ser un centre que acull
alumnes que viuen al barri de Son Oliva, hi ha una gran quantitat d’aquests utilitzen mitjans
de transport contaminants (44 %).

Gràfic 1. Mitjans de transports utilitzats pels alumnes per desplaçar-se al centre educatiu.
D’altra banda, per a tornar cap a casa des del centre, augmenta el nombre d’alumnes que van a
peu, disminuint les persones que es desplacen amb el cotxe i amb el transport públic. Al
mateix temps, s’hi afegeix un altre mitjà de transport com el monopatí.
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Gràfic 2. Mitjans de transport per desplaçar-se cap a casa des del centre educatiu.

A primer de primària, els alumnes es desplacen de tres maneres cap al centre: amb cotxe,
transport públic i a peu. El 47 % dels enquestats d’aquest curs es desplacen a peu cap a
l’escola. La resta es desplaça amb cotxe (40 %) i amb transport públic (13%). Per tant, la
majoria utilitza mitjans de transports contaminants per a arribar al centre, com podem veure
en el següent gràfic:

Gràfic 3. Mitjans de transports per a desplaçar-se cap al centre (1r Primària).
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Pel que fa als mitjans de transport que s’utilitzen per a tornar a casa després de la jornada
escolar, el percentatge d’alumnes que utilitzen el cotxe augmenten (43%), fent disminuir el
percentatge de l’alumnat que es desplaça caminant (40 %). A més s’afegeix un 4 % de
persones que es desplacen amb monopatí.

Gràfic 4. Mitjans de transport per desplaçar-se cap a casa des del centre educatiu (1r
Primària).

A segon de primària, quasi hi ha un equilibri entre els que van a peu i els que van amb cotxe
cap a l’escola. Tot i així, els resultats de les enquestes ens indiquen que el percentatge
d’alumnes que ve a peu (51 %), és lleugerament major que els que venen amb el cotxe (49
%).
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Gràfic 5. Mitjans de transport per desplaçar-se cap al centre educatiu (2n Primària).

Per a tornar a casa des del centre, en aquest cas, es mantenen en el mateix nivell les persones
que es desplacen en cotxe (49 %) i a peu (51 %).
A tercer de primària, els alumnes prefereixen desplaçar-se cap a l’escola amb el cotxe o
caminant, rebutjant tot els altres tipus de transport (moto, transport públic, bicicleta o
monopatí). A més, hi ha més alumnes que utilitzen el cotxe (54 %) que els que elegeixen anar
caminant (46 %), com podem veure en el següent gràfic:

Gràfic 6. Mitjans de transports per a desplaçar-se cap al centre educatiu (3r Primària).

A Tercer de Primària passa el mateix que al curs de Segon, és a dir, es mantenen els mateixos
nivells tant per quan es desplacen cap al centre, com per quan tornen a la seva casa (un 46 %
ho fa caminant i un 54 % ho fa en cotxe).

A 4t de Primària, com podrem veure en el gràfic següent, la meitat dels alumnes enquestats
es desplacen majoritàriament a peu. L’altre meitat es divideix en alumnes que es desplacen
amb el cotxe (38 %), en bicicleta (4 %), amb la moto (4 %) i amb transport públic (4 %). Per
tant, els alumnes que es desplacen amb mitjans de transport que fomenten el sedentarisme i
que, a la vegada contaminen, són el 46 %.

22

Gràfic 7. Mitjans de transport per a desplaçar-se cap al centre educatiu (4t Primària).

En canvi, per a tornar cap a la seva casa des del centre, augmenta considerablement el número
d’alumnats que es desplaça caminant cap a la seva casa (62 %). Tot i així, hi ha un 35 %
d’alumnes que utilitzen mitjans de transports contaminants, com la moto (11 %) o el cotxe
(24 %).

Gràfic 8. Mitjans de transport per desplaçar-se cap a casa des del centre educatiu (4t
Primària).
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A 5è de Primària els alumnes es desplacen de manera majoritària caminant cap al centre (60
%). Els altres es desplacen amb cotxe (34 %) i amb transport públic (6%) Al següent gràfic ho
podeu veure clarament:

Gràfic 9. Mitjans de transport per a desplaçar-se cap al centre educatiu (5è Primària).
Pel que fa als mitjans de transport per a desplaçar-se cap a casa després de l’horari escolar, els
alumnes de 5è prefereixen anar caminant davant les altres possibilitats. En el gràfic següent
s’hi pot veure un augment de les persones que van a peu, en comparació al gràfic anterior. A
més, hi ha una disminució de les persones que van en cotxe.

Gràfic 10. Mitjans de transport per desplaçar-se cap a casa des del centre educatiu (5è
Primària)
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Els alumnes de 6è de Primària (segurament degut a la seva autonomia), es desplacen a peu
(74 %). Només un 26 % dels alumnes enquestats d’aquest curs utilitzen com mitjà de
transport el cotxe. Tots els altres mitjans de transport són rebutjats per a desplaçar-se cap a
l’escola.

Gràfic 11. Mitjans de transport per desplaçar-se cap al centre educatiu (6è Primària).
Tot i que ja hi havia molts d’alumnes que es desplaçaven cap al centre a peu, per a tornar a
casa augmenta el nombre d’aquests fins a un 80 %. Per tant, hi ha una disminució en el
nombre d’usuaris de cotxe com a mitjà de transport per a tornar a casa.

Gràfic 12. Mitjans de transport per desplaçar-se cap a casa des del centre educatiu (6è
Primària).
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4. 1. 2. Activitats extraescolars i mitjans de transport.

Una de les preguntes que havien de contestar els enquestats era la de si feien activitat física en
horari extraescolar (practicar algun esport) i quin era el seu mitjà per desplaçar-se fins al lloc
on ho realitzaven.
Primer de tot, hem observat de la mostra de 285 alumnes de l’escola CEIP Son Oliva (amb
edats compreses entre 6 i 13 anys) la pràctica d’esport com a activitat extraescolar.
Els resultats que he obtingut d’aquest fet és que hi ha una immensa majoria d’alumnes que
practiquen un esport com a activitat extraescolar (89 %).

Gràfic 13. Alumnes que realitzen esport com a activitat extraescolar.
D’aquest 89 % d’alumnes, és a dir, de 264 alumne, hem estudiat amb quin mitjà de transport
es desplacen cap el lloc on realitzen l’esport. D’aquesta manera, hem pogut observar que els
alumnes opten en aquests casos per utilitzar mitjans de transports contaminants: 144 persones
utilitzen el cotxe, 4 persones la moto i 6 persones el transport públic. La resta utilitzen el
monopatí i la bici, o opten per anar caminant. Aquestes dades les podem observar gràficament
en el següent sector circular:
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Gràfic 14. Mitjans de transport per a desplaçar-se cap a l’activitat extraescolar.

4.1.3. Disponibilitat de bicicletes.

Si volem augmentar el nombre de persones que utilitzen en la seva vida diària la bicicleta com
a mitjà de transport, hem de saber si els alumnes tenen l’accessibilitat a aquest tipus de mitjà
de transport. És a dir, hem de demanar si tenen disponibilitat de bicicletes a les seves llars.
Mitjançant l’enquesta (Annex 1), hem pogut observar que quasi tots els alumnes del centre
tenen a la seva casa una o més bicicletes per a poder-les utilitzar en el seu dia a dia. El 87 %
dels alumnes enquestats del centre, tenenen a la seva llar una bicicleta per a poder dur a
classe. D’altra banda, hi ha una minoria, un 13 % que no tindria possibilitat d’utilitzar una
bicicleta privada.
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Gràfic 15. Disponibilitat de bicicletes dels alumnes del centre.

4. 1.4. Anàlisi de les zones dels alumnes.
En aquest apartat es demostra les zones on viuen més alumnes de l’escola CEIP Son Oliva.
Per a dur a terme aquest estudi, he separat un mapa de Palma de Mallorca en 12 zones:
 Zona 1: La primera zona inclou el barri de Son Oliva. És a dir, és una zona molt
propera a l’escola (no més d’1 km de llunyania). Aquesta zona arriba des de Son
Fortesa fins al camí de Son Hugo.
 Zona 2: Aquesta zona va des de Son Fortesa fins al carrer Indalecio Prieto (que és el
punt més llunyà de l’escola en aquesta zona). El carrer d’Indalecio Prieto es troba a
900 m. aproximadament de l’escola.
 Zona 3: Aquesta zona inclou l’Oliverar i va des del carrer Arxiduc Lluís Salvador fins
a la carretera Valldemosa. Per tant, la distància entre aquesta zona i l’escola es troba
entre 1’2 km. i 450 m. aproximadament.

 Zona 4: El començament de la zona 4 ve determinat per l’autovia Via Cintura.
Aquesta zona, arriba fins al camí Salard i el camí de Biniamar. A més, voreja el Carrer
Aragó de Palma de Mallorca, tot i que no l’inclou completament. La zona 4 es troba
entre 1’4 km i 500 m. de l’escola aproximadament.
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 Zona 5: Aquesta inclou els barris d’Es Vivero i del Rafal Nou. A més, hi podem trobar
la urbanització Es Pinaret. Aquesta zona és una continuació de la zona 4, i per tant,
també voreja el carrer Aragó. El punt més llunyà és el de 3’3 km. i el més proper 1’6
km. aproximadament.

 Zona 6: Inclou el polígon de Son Fuster fins a Sa Indioteria. D’aquesta manera, podem
dir que la zona està entre 400 m. i 2’4 km del CEIP Son Oliva aproximadament.

 Zona 7: És la zona més cèntrica. Aquesta inclou el parc de les Estacions i es troba a
2’1 km. aproximadament al punt més llunyà i a 2 km el punt més proper.

 Zona 8: Aquesta zona va des del carrer Alfons el Magnànim fins al Palma Arena. El
punt més proper de l’escola en aquesta zona es troba a 1’4 Km i el més llunyà a 2’9
km.

 Zona 9: El començament d’aquesta zona és la Carretera Valldemossa, i arriba fins al
carrer General Riera. La distància d’aquesta zona en relació al centre educatiu és de
1’6 km al punt més llunyà i de 2’3 km al punt més pròxim.

 Zona 10: Aquesta zona té també com a punt inicial la Carretera Valldemossa, però
arriba fins al barri d’Es Fortí. Respecte al centre, aquesta zona es troba entre 1’6 km i
2’8 km aproximadament.

 Zona 11: La zona 11 és aquella que inclou la Plaça dels Patins i els seus voltants. Per
tant, la distància d’aquesta zona respecte a l’escola es troba entre 2 km i 3’1 km
aproximadament.

 Zona 12: Inclou la zona de Son Gotleu i els seus voltants. Es troba entre 1’3 km i 2 km
aproximadament del centre.
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 Altres: Hi ha alumnes que viuen a altres llocs, una mica més llunyans, com són
Marratxí, Son Sardina i el Pont d’Inca.
El mapa d’aquestes zones (Annex 2) ens serveix per conèixer en quins llocs es concentra la
població del centre CEIP Son Oliva, per tal de poder crear uns itineraris per fomentar l’ús de
bicicleta com a mitjà de transport.
Després de determinar les possibles zones on viuen els alumnes d’Educació Primària del
centre CEIP Son Oliva, hem analitzat quants d’alumnes hi viuen en cada una d’aquestes. Per a
dur-ho a terme he agafat les adreces de tots els alumnes del centre i els he classificat segons
les zones determinades. El total d’alumnes d’Educació Primària de l’escola és de 310.

Aquest total de 310 alumnes del centre educatiu, es troben repartits a les zones de la següent
manera:
 Zona 1: 216 alumnes.
 Zona 2: 12 alumnes.
 Zona 3: 49 alumnes.
 Zona 4: 3 alumnes.
 Zona 5: 0 alumnes.
 Zona 6: 2 alumnes.
 Zona 7: 7 alumnes.
 Zona 8: 6 alumnes.
 Zona 9: 5 alumnes.
 Zona 10: 0 alumnes
 Zona 11: 0 alumnes.
 Zones 12: 4 alumnes.
 Altres: 6 alumnes.
El gràfic següent ens mostra d’una manera més visual la diferència entre el nombre
d’alumnats que viuen en cada zona:
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Gràfic 16. Nombre d’alumnes que viuen en cada zona amb el percentatge corresponent.

4.1.5. Anàlisi de les infraestructures.
Per a fomentar l’ús de la bicicleta, és indispensable que hi hagi disponible pels usuaris
d’aquesta unes bones infraestructures per a facilitar els desplaçaments de l’alumnat.
Les infraestructures que trobem per l’escola i que fomenten l’ús de la bicicleta com a mitjà de
transport són les del carril bici i una estació de bicicletes públiques al parc de Son Fuster a
200 metres de l’escola. El carril bici passa per el davant l’escola pel carrer Tomàs de
Villanueva Cortès.
Tot i així, els alumnes que es vulguin desplaçar a l’escola tindran un problema molt gran, que
és el de l’aparcament, és a dir, on deixar la bicicleta. Al centre no hi ha cap tipus
d’estacionament per a bicicletes per a poder deixar-les amb un mínim de seguretat.
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4.2. Conclusions de l’estudi.
Després de l’estudi realitzat, he extret algunes conclusions que m’ajuden després a crear i
centrar més la meva intervenció.
Una de les conclusions és que hi ha un alt percentatge d’alumnes que venen a peu a l’escola (i
també hi tornen a peu), la qual cosa és positiu pel que fa a l’activitat física i a la lluita contra
el sedentarisme. La raó d’aquest fet és que quasi tots aquests alumnes viuen al barri de Son
Oliva, i per tant, anar a peu és l’elecció més idònia.

Tot i així, crec que el fet que un 44 % dels alumnes es desplacin amb mitjans de transport
contaminants (cotxe, moto i transport públic) és massa elevat, pensant que l’alumnat de
l’escola CEIP Son Oliva no viu més lluny de 10 km. Per aquesta raó, s’haurà d’intentar crear
propostes d’actuació per tal de fomentar un mitjà de transport més saludable i que augmenti
l’activitat física de l’alumnat, com és el cas de la bicicleta.

Una altra de les conclusions que he extret del meu estudi, és que la majoria dels alumnes
realitzen algun esport en horari extraescolar (89 %), és a dir, són actius. Tot i així, seria
convenient que els alumnes es desplacessin la majoria de les vegades amb un transport més
saludable que el cotxe. Segons l’estudi, un 55 % de l’alumnat es desplaça cap al lloc de
pràctica d’esport amb el cotxe. A més, s’haurien d’afegir a aquest 55 % els que utilitzen el
transport públic i les motocicletes, un 4 % en total. Per tant, s’hauria d’intentar fomentar l’ús
de la bicicleta per tal d’evitar el cotxe com a mitjà de transport, ja que aquest provoca un
augment del sedentarisme i de la contaminació atmosfèrica.
A més, s’ha vist que hi ha moltes possibilitats per a què l’alumne canviï de mitjà de transport
cap a un més saludable com la bicicleta, ja que quasi tot l’alumnat del centre té disponibilitat
d’una bicicleta a la seva llar. Per tant, crec que el problema també és que els alumnes no
coneixen les possibilitats de fer ús de la bicicleta com un mitjà de transport. La majoria dels
alumnats veuen la bicicleta com una jugueta per a divertir-se, i no veuen que es pot aprofitar,
també per aquest ús que volem fomentar.
D’altra banda, després d’analitzar les zones de concentració de la població del centre
educatiu, s’ha de destacar que la gran majoria de la població (70 %) viu en zones properes a
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l’escola, a menys d’1 km aproximadament de l’escola. La resta, el 30 %, es troba en zones
entre 500 m. i 4 km, encara que molt poques viuen en altres zones com Marratxí, Pont d’Inca
i Son Sardina.

Per tant, és sorprenent que, com he comentat anteriorment, un 44 % dels alumnes es desplacin
amb mitjans de transport contaminants, com el cotxe, la moto o el transport públic de bus,
tren o metro. Per això, considero important fomentar que els alumnes puguin utilitzar mitjans
de transports no contaminants i econòmics, que no suposin perdre molt de temps (anar a peu
és molt més lent que anar en bicicleta). Hem d’intentar que les persones canviïn el cotxe per
la bicicleta.
Finalment, he pogut comprovar que el centre necessita d’una zona d’aparcaments de
bicicletes. A més, amb el carril bici té molt bones connexions per a poder desplaçar-se cap al
centre amb la bicicleta.
5. Proposta d’actuació
Per tal d’incrementar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport (la qual cosa ens reportarà
augmentar l’activitat física i, en conseqüència, la salut), es proposa un seguit d’actuacions que
venen recollides en el següent apartat.

5.1. La bici-xarxa
A partir de l’anàlisi de la zones on viuen els alumnes del centre del CEIP Son Oliva, es duen a
terme uns itineraris per a poder arribar a l’escola, des de les zones més habitades pels alumnes
de l’escola, amb la bicicleta. Aquests itineraris es realitzen aprofitant al màxim els carrils
bicis (i altres semblants) que són els que tenen una major garantia de seguretat pels nins i
nines. Els mapes del carrils bicis han estat proporcionats pel departament de mobilitat de la
Policia Local de Palma de Mallorca.
A l’Annex 4 hi podem trobar els itineraris de cada una de les zones (menys la zona 1 ja que
no és necessari), amb un punt de trobada de cada zona per a reunir a totes les persones d’una
mateixa zona per anar cap a l’escola des d’un mateix lloc. És important la figura de tutors
voluntaris (pares que es presentin voluntaris) i la del mestre d’Educació Física, que cada
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setmana anirà a cercar els alumnes al punt de trobada d’una zona diferent per tal
d’acompanyar-los. Els punts de trobada per cada zona són:
 Zona 2: Carrer Sant Vicenç Ferrer.
 Zona 3: Coliseu Balear.
 Zona 4: Plaça Josep Mª Llompart.
 Zona 5: Parc Miguel Delibes.
 Zona 6: Camp de Futbol Son Cladera.
 Zona 7: Estació Intermodal.
 Zona 8: Carrer Sant Vicente de Paul.
 Zona 9: Escorxador.
 Zona 10: Intersecció Carrer Pare Bartomeu Pou i Blanquerna.
 Zona 11: Plaça dels Patins.
 Zona 12: Carrer Sant Rafel (altura Plaça Sant Francesc Xavier).
S’ha de tenir en compte que alguns dels itineraris estan marcats sobre carrils bicis proposats
pel departament abans esmentats, però actualment no hi trobem aquests carrils bicis.
5.2. Itineraris de zones d’interès pels alumnes.
Després d’analitzar els diferents llocs d’interès dels nostres alumnes en horari extraescolar,
hem creat diferents itineraris que surten del nostre centre escolar.
Mitjançant els plànols de la xarxa de carril bici de la ciutat de Palma de Mallorca s’han
elaborat aquests itineraris que es presenten a continuació.
Hi ha tres tipus d’itineraris: un primer itinerari (A) que tindrà a veure amb els parcs que poden
ser d’interès pels alumnes del nostre centre; un itinerari (B) que tindrà a veure amb els centres
d’Educació Secundària als qual els toca elegir als alumnes del centre, per zona i finalment,
s’inclourà un itinerari (C) que ens mostrarà les vies per les quals es poden arribar a diferents
llocs on es poden realitzar activitats extraescolars, sobretot que tinguin a veure amb activitat
física.
D’aquesta manera, per l’itinerari A podrem arribar als següents parcs:
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 Parc de ses Estacions.
 Parc de ses Fonts.
 Parc de Son Costa.
 Parc de Jacint Verdaguer.
Per l’itinerari B, podrem arribar als següents centres públics d’Educació Secundària:
 IES Joan Maria Thomàs.
 IES Josep Mª Llompart
 IES Madina Mayurqa.
 IES Son Pacs.
Per l’itinerari C podrem trobar camins marcats per arribar a:
 Son Moix.
 Son Hugo.
 Palma Arena
 Sant Ferran.
 Camps municipals de Son Fuster.
 Germans Escales.
 Natació Club Palma.
Aquest itineraris es troben marcats als mapes a l’Annex 5.
5.3. Diada de bicicleta a l’escola.
Per tal de fomentar l’ús de la bicicleta, farem una diada de bicicleta a l’escola.

Els objectius que volem aconseguir amb aquesta diada són els de:
 Conèixer la bicicleta (les seves parts i el seu funcionament principal).
 Entendre la bicicleta com un mitjà de transport i no només un objecte d’oci i recreació.
 Conscienciar als alumnes dels efectes negatius de la contaminació dels automòbils.
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La diada contarà de les següents activitats:
 Circuit ciclista pel pati del centre. Com que el pati del centre és de gran dimensió, es
preparà un circuit per a què els alumnes puguin aprendre a usar la bicicleta o millorar
en el seu ús. El circuit (Annex 3) fa una volta circular per les pistes de bàsquet i
futbet, arribant l’entrada del carrer Tomàs de Villanueva Cortés i tornant cap allà on
s’ha fet la sortida. Per tal de que sigui més atractiu, es podria posar un arc de meta i
donar dorsals a cada un dels alumnes participants. Per tal de que no hi hagi embossos
de bicicletes, es realitza per cursos, i el mestre donant la sortida de tres en tres, amb
una distància de seguretat.
 Tallers per a la decoració de bicicletes:

o Decoració de rodes: amb cintes de tela, goma EVA o de paper, entrellaçades
entre els radis de les rodes fent un cercle. D’aquesta manera, quan la roda giri a
velocitat generaran efectes òptics interessants.
o Creació d’un escut al davant: S’agafa una peça de cartó o de plàstic, es pinta
com es desitgi i es col·loca al capdavant de la bicicleta entre els dos manillars
(deixant la màxima visibilitat). Al cartó es poden pintar escuts o un número
(com si fos un dorsal).

o Decoració de cascs: Es decoraran els casc dels nins i nines amb dibuixos i amb
adhesius que ells mateixos hauran de crear. També tindran a la seva disposició
cintes de colors per decorar-lo.

o Creació de banderins: el banderins necessiten un masteler o pal per a posar la
bandereta. Abans de penjar la bandereta al pal, la podran decorar com vulguin
amb temperes.
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 Taller de conscienciació mediambiental.
Es posarà un vídeo de conscienciació mediambiental on es veuen reflectides les
conseqüències d’utilitzar el cotxe com a mitjà de transport principal i es ressalta la
importància d’emprar la bicicleta com a transport alternatiu per al benefici de tots els
ciutadans. Podeu veure el vídeo fent clic aquí.
Un cop posat el vídeo (que podem anar aturant cada cop que surt la informació escrita
per explicar conceptes que possiblement no coneguin), es faran una sèrie de preguntes
amb l’objectiu que els infants reflexionin sobre aquesta problemàtica mundial que ens
afecta a tots i totes:
o Quin problema podeu observar a través d’aquest vídeo? A què és degut?
o Com creieu que pot repercutir aquesta contaminació si seguim desplaçantnos sempre en cotxe? Què podrà passar, en un futur?
o Què creieu que cal fer per resoldre aquest problema?
o Amb què us quedeu o quina conclusió podeu extreure després d’haver vist
aquest vídeo?
A partir d’aquí, els nins i nines se n’adonaran que el problema de la contaminació
ambiental podria millorar si tots posem de la nostra part i que és indispensable la
contribució de cada un de nosaltres per a millorar les nostres vides.

5.4. Sortida en bicicleta.
Es durà a terme una sortida en bicicleta per tal de poder observar les zones que poden ser d’un
interès pels alumnes del nostre centre. D’aquesta manera, la ruta passarà pels instituts d’accés
de secundària dels nostres alumnes: Joan Maria Thomas i Madina Mayurqa, Prínceps
d’Espanya, club de futbol de la Unió Esportiva Son Oliva, Son Hugo, etc.

5.5. Diada educació vial.
Per a l’ús de la bicicleta, considerem important que els alumnes tinguin clar les normes
bàsiques per a no tenir cap conflicte o problema durant els trajectes amb aquest transport.
Amb aquesta diada d’educació vial, el que es pretén és que els alumnes siguin capaços de
desplaçar-se amb seguretat per les diferents vies, respectant als altres usuaris d’aquestes.
37

Aquesta activitat la durà a terme la Policia Local de Palma de Mallorca, que té a la seva
disponibilitat jornades/diades d’educació vial per a les escoles de la ciutat.

5.6. Increment d’infraestructures

Per tal de donar facilitats a les persones que puguin utilitzar la bicicleta com a mitjà de
transport cap a l’escola, proposo que s’hagin d’incorporar una zona d’estacionaments de
bicicleta. A més, és convenient un carril bici des de la porta fins a la zona d’aparcament, per
tal d’evitar que els alumnes puguin jugar enmig del pati, molestar als vianants o a l’inrevés.
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Annexos
Annex 1. Enquesta.
Curs de l’alumne:

Edat:

Amb qui vens a l’escola?

Amb quin transport vens a l’escola normalment? Encercla la teva resposta
 Cotxe
 Moto
 Tren o Metro o Bus
 Bici
 Monopatí
 A peu
Amb quin transport vas a casa normalment? Encercla la teva resposta
 Cotxe
 Moto
 Tren o Metro o Bus
 Bici
 Monopatí
 A peu
Practiques algun esport?
 Si
 No
Amb quin transport hi vas? Encercla la teva resposta.
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 Cotxe
 Moto
 Tren o Metro o Bus
 Bici
 Monopatí
 A peu
Teniu bicicletes a casa? Encercla la teva resposta
 Sí
 No
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Annex 2. Mapa de les zones de Palma de Mallorca.
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A continuació es mostra el repartiment que he dut a terme de la ciutat de Palma de Mallorca en diferents zones.
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Annex 3. Circuit de bicicleta al pati.
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Annex 4. Itineraris de les zones.
Annex 4.1. Itinerari zona 2
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Annex 4.2. Itinerari zona 3.
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Annex 4.3. Itinerari zona 4.
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Annex 4.4. Itinerari zona 5.
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Annex 4.5. Itinerari zona 6.
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Annex 4.6. Itinerari zona 7.
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Annex 4.7. Itinerari zona 8.
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Annex 4.8. Itinerari zona 9.
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Annex 4.9. Itinerari zona 10.
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Annex 4.10. Itinerari 11.
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Annex 4.11. Itinerari zona 12.
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Annex 5. Itineraris zones d’interès.
Annex 5.1. Itinerari A.
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Annex 5.2. Itinerari B.

57

58

Annex 5.3. Itinerari zona C.
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