Visites guiades
Fitxa pedagògica

Espai Bici
C/Bruc, 63
Català Castellà
CS d'EP i ESO
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De 10,00 a 11,30h

A qui no li agrada anar en bicicleta, sentir l’aire a la cara, la llibertat, fer esport o gaudir del paisatge? Amb aquesta
visita guiada us convidem a endinsar-vos en el món d’aquest mitjà de transport sostenible i convertir-vos en uns
experts coneixedors de la seva mecànica i possibilitats.

Objectius
• Conèixer les característiques de
l’establiment on us trobeu i dels
productes que s’hi venen.

• Introducció a la mobilitat
sostenible.

• Aprendre els coneixements
bàsics de la mecànica de la
bicicleta.

Estructura de l'activitat
Descobrim el comerç

Activitat per a la reflexió

Activitat pràctica

Breu visita guiada per tal que
els/les alumnes es familiaritzin
amb la botiga. Els hi mostraran
diferents tipologies de bicicletes i
accessoris.

En aquesta activatat planetjarem
una dinàmica per comprendre la
mobilitat sostenible.

Els/les alumnes aprendran a
arreglar una roda punxada, a
engreixar la cadena de la bicicleta
i altres aspectes per garantir un
òptim manteniment de les nostres
bicicletes.
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Àrees relacionades
• Educació primària: Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament personal i la
ciutadania
• Educació secundària obligatòria: Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans |
Àmbit Cultura i valors | Tecnologies | Emprenedoria | Economia
• Batxillerat i formació professional: Economia de l'empresa | Treball de recerca | Tecnologia industrial

Continguts específics per nivells educatius
Continguts a específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle mitjà i superior d’educació primària:
• En aquesta visita l’alumnat coneixerà com es treballa a una botiga/taller de bicicletes.
• Aprendran algunes tècniques de mecànica per tal de garantir un bon manteniment de la bicicleta.
• La part pràctica consistirà a aprendre a canviar una roda punxada o una cadena.
Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria i post obligatòria:
• En aquesta visita l’alumnat coneixerà com es treballa a una botiga/taller de bicicletes.
• Aprendran algunes tècniques de mecànica per tal de garantir un bon manteniment de la bicicleta.
• La part pràctica consistirà a aprendre a canviar una roda punxada o arreglar la cadena i altres parts de la bici.
Altres propostes de treball per complementar l'activitat:
• El valor de la mobilitat sostenible.
• L’ofici de mecànic.
• La interculturalitat a través de la procedència dels diferents models de bicicleta.

