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FINALITAT I ABAST
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 desenvolupa per la Federació de Ciclisme de la Comunitat
Valenciana en els centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE) reconeguts
per la Generalitat, i va dirigit a alumnes que cursen 5é o 6é d’Educació Primària i/o 1r o 2n
d’Educació Secundària Obligatòria.
Cada unitat didàctica consta de tres sessions a desenvolupar en cada centre educatiu, al
qual es desplaçaran dos tècnics esportius titulats proposats per la federació esportiva, per a
impartir-les en estreta col·laboració i coordinació amb el professor d’educació física del centre.
Una primera en la qual l'alumnat rep formació sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la
bicicleta i el ciclisme com a esport. Una segona sessió pràctica d'ús i familiarització amb la
bicicleta. I una tercera recorrent un circuit urbà on l'alumnat s'enfronta a situacions quotidianes
per a dominar la normativa viària i el maneig de la bicicleta.

NORMATIVA
•

Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat
Valenciana.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
El centre haurà de ser Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport- CEPAFE
reconegut per la Generalitat i sol·licitar-ho a la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.
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Informació a l’enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/aula-ciclista

DICCIONARI DEL RECURS
Les definicions de les següents paraules clau relacionades amb aquest recurs les pots
trobar al següent enllaç: http://www.gestoreducatiu.gva.es/va/diccionari
► D_0120: Centre educatiu promotor de l’activitat física i l’esport (CEPAFE)
► D_0121: Projecte d’esport, activitat física i salut (PEAFS)
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