
Acció: FORMACIÓ PRE-PROFESSIONAL
Eix: Materials i Projectes pedagògics

Enllaços d’interès: 
Cursos i taller obert de Biciclot:
http://www.biciclot.net/catala/cursos-i-taller-
obert
Projecte Biciboi (donació i formació de talleristes)
http://www.marianao.net/aulataller/biciboi/el_ta
ller_biciboi.html

Indicadors d’avaluació:
•Tipus de format de formació: [unitat didàtica, aula oberta,...]
•Número d’alumnes que han rebut la formació.
•Número de bicicletes que s’han reparat en la formació.
•Bicicletes que ha obtingut el centre (ja sigui de donacions o d’altres organitzacions)
•Bicicletes que ha cedit el centre (un cop reparades) si és el cas.

Objectiu: 
Facilitar que els alumnes adquireixin les habilitats per reparar bicicletes. 

Descripció: 
Tot i que aquests tallers es poden fer com a unitat didàctica a secundària, també es 
poden abordar de forma més àmplia en una aula oberta . En aquest cas, s’està realitzant 
formació amb validesa al mercat laboral, ja que es formen talleristes de bicicleta. 
Aquestes aules de reparació poden connectar-se amb projectes paral·lels com el de 
recollir donacions de bicicletes, realitzar el manteniment de la flota de bicicletes de 
l’escola, realitzar manteniment per les bicicletes dels alumnes per a que puguin realitzar 
diverses activitats amb seguretat (acompanyament, sortides amb bicicleta), etc.

Principals destinataris:
Alumnes (de secundària) i professors. La resta d’alumnes també es poden beneficiar.

Recomanacions:
El professor que imparteixi aquesta activitat ha de tenir coneixements en reparació de 
bicicletes. També hi haurà alumnes que tinguin un grau de coneixement bàsic i que 
puguin col·laborar en la formació de la resta. Cal disposar d’un espai adient per instal·lar 
el taller i el magatzem, amb les eines adients i també calen bicicletes per a reparar. 
Particularment en el darrer punt, caldria establir contacte amb altres organitzacions que 
puguin facilitar bicicletes o encetar un programa de donacions. Un cop reparades, i si el 
centre no se les vol quedar, també poden cedir-les als alumnes o altres persones.
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