
Acció: BICI-BUS
Eix: Activitats

Enllaços d’interès: 
El Bicibus de Reggio Emilia (documents diversos):
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/
PESIdDoc/D58F364BBEC4AF17C125779D00395B92/$fi
le/Manuale_BiciSicuraIII.pdf [it]
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/
DocumentID/9C46EAFB0DAA892CC125779A0038B4AF
?opendocument [it]
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=es&stud
y_id=3129 [es]
El de Nantes:
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1585
http://www.nantesmetropole.fr/pratique/deplacemen
ts/a-velo-31508.kjsp?RH=WEB [fr]
http://www.fubicy.org/nantes/pav/rubrique-
actions/imagesACTIONS/ecoles/velobus/expmulotiere/
El de Màlaga:
http://www.ruedasredondas.org/php/adjuntos/Pasean
doAlColeCompleto.pdf
Tàndem escolar a Bèlgica: 
http://www.empreintesasbl.be/activites/tandem-
scolaire/ [fr]

Indicadors d’avaluació:
•Freqüència de realització de l’acompanyament.
•Alumnes participants.
•Número de rutes.
•Voluntaris participants (en total, encara que es vagin tornant)
•Nivell d’implantació de la ruta (si se n’han fet plànols, si s’ha instal·lat senyalització)

Objectiu:
Implantar un sistema d’acompanyament dels alumnes al centre educatiu en bicicleta. 

Descripció: 
Un bici-bus és un grup de persones que utilitzen la bici per a desplaçar-se conjuntament. 
Es diu "bus" perquè hi ha una ruta establerta i un horari de “parades” perquè pugui anar 
recollir "passatgers" pel camí. Acostuma a haver un acompanyament d’una persona que 
fa de guia i es fa responsable del seu funcionament. És el “conductor” del bici-bus. 
També hi ha projectes de bicibusos per anar a la feina.
Una xarxa com el bici-bus, necessita d’alguns membres que ajudin als alumnes a 
conèixer el recorregut cap al centre, així com els aspectes ( o possibles perills) a tenir 
més en compte. La iniciativa té diversos graus d’implantació en funció dels recursos que 
es puguin mobilitzar.

Principals destinataris:
Alumnes. Pares, professors i altres voluntaris. Administració Local, cossos de seguretat.

Recomanacions:
El bici-bus es pot fer amb diversos nivells d’intensitat: des de només un cop al mes o a la 
setmana a tots els dies, depenent dels voluntaris disponibles i el nivell de maduració de 
la bicicleta a les escoles.
Cal tenir en compte que les condicions per a que un bici-bus es pugui desenvolupar 
correctament existeixen i són diverses: des d’un mínim de ciclabilitat de l’entorn viari 
escolar fins a la disponibilitat de tenir guies per al grup i aparcaments segurs en l’escola, 
per mencionar-ne alguns.

Bicibus del Col·legi 
Rufino Blanco, en el 
barri de Chamberí, 
Madrid. 
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