
Engeguem un Busbici, durant els propers minuts us explicarem de la manera més 
senzilla possible com impulsar a la vostra escola una iniciativa col·laborativa i 
participativa com és el Busbici: Una manera activa i sostenible d’anar a l’escola!



Què és el Busbici?

Modalitat sostenible de transport escolar

És l’escurçament de la paraula omnibus, en llatí és el 
datiu de la paraula omni (tot), i vol dir per a tothom“

bici
És l’escurçament de la paraula bicicleta, que defineix 
un cicle de dues rodes

El nom del Busbici està format per dues paraules:
Bus: que és l’escurçament del mot llatí omnibus, que popularment 
s’utilitza per denominar el transport col·lectiu, i que significa per a 
tothom
Bici: que indica que es fa amb bicicleta.

Per tant, el Busbici és una modalitat sostenible de transport escolar, organitzada i 
coordinada per les famílies, i amb la participació de la comunitat educativa i municipal



Quins són els objectius?

1 Promoure el canvi cap a la mobilitat sostenible davant l’emergència climàtica

2 Adquirir noves habilitats i més autonomia personal

3 Millorar la salut i el rendiment escolar

1

2

3

El Busbici té 3 objecius:
- el primer és promoure el canvi cap a una mobilitat sostenible davant 

l’emergència climàtica.
- també ho és adquirir noves habilitats i més autonomia personal.
- i per últim, millorar la salut i rendiment escolar dels infants.

Aquests objectius són, en primer lloc, per a l’entorn educatiu, però esperem que al 
llarg dels anys es propaguin a la resta de la ciutadania



Com funciona?
Escola

B1

B2

B3

L’AMPA/AFA impulsa i coordina

Les línies es defineixen segons les zones 
on viuen les famílies

Les famílies inscriuen els infants a l’APP i 
estan connectades a través d’un xat

Els MOTORS són les persones que 
acompanyen en el recorregut del Busbici

La resta de vehicles respecten més els 
ciclistes quan circulen en grup

- Els infants van de casa a l’escola amb bicicleta, i ho fan en grup. 
- En funció de l’edat poden anar acompanyats per persones adultes.
- L’organització i coordinació és per part de les famílies, a través de l’AFA o 

AMPA de l’escola.
- L’itinerari de les línies del busbici s’escull en funció de les zones on viuen les 

famílies.
- Circular en grup té moltes avantatges i es creen sinergies entre alumnes i 

entre famílies, però la més important és la seguretat, ja que la resta de 
vehicles respecten més les bicicletes quan van en grup.



Qui fa què?

Comunitat 
educativa

AFA/AMPA Centre educatiu Osona amb Bici Ajuntament Altres entitats

Assegurança de 
Responsabilitat Civil i 
d’Accidents

Prepara activitats l’alumnat 
utilitzi la bicicleta

Suport per definir un traçat 
segur i factible de cada 
línia

Infraestructures pels 
camins escolars

Monitoratge d’entitats  per 
acompanyar a les seves 
activitats extraescolars

Detecta necessitats per 
definir les línies

Proporciona aparcaments 
segurs dins l’escola

Assessorament tècnic Pacificació de l’entorn de 
les escoles

Contractació de 
monitoratge

Coordina grups impulsors 
de cada línia, monitors i 
voluntaris

Participació en 
esdeveniments a favor de 
la mobilitat sostenible

Gestió de l’APP Coordinació amb 
AFA/AMPA per la millora 
d’infraestructures

Espònsors i col·laboradors 
per material

Demana millores en la 
infraestructura ciclable i 
formació vial i de seguretat

Campanyes de 
sensibilització cap a  la 
mobilitat sostenible

Formació vial i de 
seguretat a cada línia

- El busbici és una proposta col·laborativa on hi ha implicada tota la comunitat 
educativa, entenent com a comunitat educativa els diferents agents del 
municipi que procuren per un bé comú com és l’educació dels infants, i 
indirectament de tota la població

- Així l’AFA o AMPA de l’escola s’encarrega de donar-hi cobertura amb la seva 
assegurança de responsabilitat civil, detecta les necessitats per definir on 
calen noves línies, coordina els grups amb les famílies que impulsen i 
acompanyen cada línia, i vehicula les peticions de millora d’infraestructura a 
les administracions pertinents

- El centre educatiu, per la seva banda, prepara activitats on l’alumnat utilitzi la 
bicicleta, proporciona aparcaments segurs dins l’escola i participa en 
esdeveniments a favor de la mobilitat sostenible

- Les entitats ciclistes, com per exemple Osona amb bici, donen suport per 
definir un trajecte segur i factible per cada línia del busbici i fan 
l’assessorament tècnic. En el nostre cas, Osona amb Bici és qui gestiona 
també l’App on es fan les inscripcions, etc.

- L’Ajuntament s’encarrega de la infraestructura dels camins escolars del 
municipi, i de la pacifiació de l’entorn de les escoles. Es coordina amb les AFA 
o AMPA per aquesta millora i realitza campanyes per promoure la mobilitat 
sostenible. També, per exemple, de la formació vial i de seguretat a les 
escoles, i en concret a cada línia del busbici. 



- Altres entitats també hi poden participar aportant monitoratge per acompanyar 
el busbici de l’escola a les activitats extraescolars, oferint-lo a les AFA i AMPA 
pel BUSBICI, o bé fent esponsorització o facilitant material.



Quins passos seguim per engegar un Busbici?
 1 Analitzar la necessitat

Crear grup MOTOR de cada línia 2

Definir línies 3

Donar d’alta la línia a l’App 4

Establir i difondre canals de comunicació 5

Adquirir material 6

- En aquesta, i les següents diapositives, us explicarem cadascun dels passos 
a seguir per engegar-lo a la vostra escola. 

- N’hi ha 6:
- Analitzar la necessitat per decidir quines línies de busbici cal crear
- Crear l’equip motor per a cada línia
- Definir bé les línies
- Donar d’altar la línia definida a l’App
- Difondre i establir els canals de comunicació entre les famílies
- Adquirir material mínim necessari



Analitzar la necessitat
—Enquestes de mobilitat a les famílies

—Activitats escolars amb bicicleta

Àrea d’Educació Física

Desplaçaments (museu, piscina, biblioteca, teatre,...)

—Motivacions
Adquirir autonomia

Hàbits saludables

Pertinença a un grup

—Salut pública
Contaminació atmosfèrica i acústica deguda al trànsit

—Accions globals
Esdeveniments mediambientals (Setmana de la Mobilitat Sostenible, Dia del Medi 
Ambient, #30diesambbici, #divendressensefum, #fridayforbike, #recuperemlaciutat,...)
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- Per detectar la necessitat i decidir on cal crear les línies de Busbici podem 
utilitzar eines com ara passar alguna enquesta de mobilitat a les famílies

- Es poden organitzar activitats escolars on s’utilitzi la bicicleta, tant per l’àrea 
d’Educació Física amb el maneig del vehicle, com per a desplaçaments a 
activitats fora de l’escola: a la piscina, al museu, a la biblioteca, al teatre,...

- Ens pot interessar la motivació de l’alumnat, per ajudar-los a adquirir 
autonomia personal, a agafar hàbits saludables per formentar el sentiment de 
pertinença a un grup

- La millora de la salut pública també és una necessitat important: sobretot 
reduir la contaminació atmosfèrica i l’acústica deguda al trànsit de vehicles de 
motor

- La participació en esdeveniments mediambientals pot ser un desencadenant 
per buscar un canvi en la manera de moure’s. Esdeveniments com la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible, Dia mundial del Medi Ambient, 
#30diesambbici, #divendressensefum, #fridayforbike, #recuperemlaciutat,... es 
repeteixen periòdicament amb una important repercusió als mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials



Crear grup MOTOR de cada línia
—Qui forma un grup motor? 

2-5 famílies que ja utilitzen la bicicleta i volen promoure una línia del Busbici

—Què fa el grup motor d’una línia?
Busca adults que acompanyaran als infants
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Voluntàries Fixes

Famílies usuàries del Busbici Monitoratge contractat o amb conveni amb l’AFA/AMPA

Voluntariat individual o d’entitats veïnals Monitoratge de les activitats extraescolars

Convenis amb centres d’esport, consell comarcal…

- Un petit nombre de famílies, entre 2 i 5, seran les encarregades de vetllar per 
la promoció i el bon funcionament de la seva línia de busbici

- La tasca d’aquestes famílies és la de buscar adults que acompanyaran als 
infants al llarg del recorregut del busbici

- Aquests acompanyants poden ser voluntaris de les pròpies famílies 
participants, o bé voluntaris individuals o d’entitats del barri o ciclistes aliens a 
l’escola que vulguin ajudar al funcionament del busbici. 

- O bé acompanyants fixes com monitoratges contractats per l’AFA o AMPA de 
l’escola, o per les entitats que organitzen les activitats extraescolars a on es 
dirigeix el busbici. Això també es pot aconseguir amb convenis amb centres 
esportis o altres associacions



Crear grup MOTOR de cada línia
—Com ens formem?

Fem una pedalada pedagògica amb famílies, infants i acompanyants del Busbici
Aprendre normes bàsiques de vialitat i seguretat amb bicicleta
Recórrer conjuntament tot el traçat de la línia, posant especial atenció en:
—Situació exacta de cada parada
—Punts que comportin un risc concret, com aquells on interfereixin altres vehicles o 
vianants
—Com circular en grup compacte pel recorregut

—Què necessitem?
L’APP Motors Busbici on hi ha les dades de contacte de les famílies i permet passar 
llista a cada parada
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- El punt més important és la formació de les persones adultes que 
acompanyaran el busbici, i cal que en aquesta formació i participin també les 
famílies i els infants

- Cal assegurar que tothom coneix les normes bàsiques de vialitat i seguretat 
amb la bicicleta

- S’ha de recórrer conjuntament tot el traçat de la línia posant especial atenció 
en:

- la situació exacta de cada parada
- els punts que comportin un risc concret, sobretot aquells on 

interfereixin amb altres vehicles o vianants
- i com circular en grup compacte durant tot el recorregut perquè no 

s’allargui
- L’eina que utilitzen els grups MOTORS per organitzar la seva línia és l’App: 

Motors Busbici, on hi ha les dades de contacte de les famílies inscrites i 
permet passar llista a cada parada



Definir línies
—Triar el traçat més adequat

Aprofitar itineraris que ja faci alguna família amb bicicleta, o els camins escolars ja definits al municipi, 
prioritzant:

—Seguretat pels usuaris del Busbici
—Desnivell moderat

És molt important comptar amb l’assessorament d’entitats ciclistes
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- La manera més senzilla per triar el traçat més adequat pel Busbici és aprofitar 
itineraris que ja faci alguna família amb bicicleta, o els camins escolars definits 
al municipi

- Cal prioritzar la seguretat de les usuàries del Busbici i triar un recorregut on el 
desnivell sigui baix o moderat per fer-ho assequible per tothom

- En aquest punt és important comptar amb l’assessorament d’entitats ciclistes, 
que ens ajudaran a definir el traçat més segur i més adequat



Donar d’alta la línia a l’APP
Omplir un formulari amb les dades bàsiques:
—Nom i codificació de la línia
—Dades de contacte del MOTOR (Nom + telèfon + mail)
—Límit de participants per parada
—Parades (nom, situació exacta, senyalització)

Aquestes dades passaran a estar disponibles a les 
aplicacions:
—Busbici APP per les famílies on faran les inscripcions
—Motors Busbici on els Motors passen llista a les parades
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- Mitjançant un formulari introduirem les dades de la nova línia a l'aplicació 
Busbici App que ha creat Osona amb Bici

- Les dades a introduir són:
- Un nom i la codificació de la línia
- Les dades per posar-se en contacte amb la persona MOTOR 

responsable de la línia
- El límit de participants de cada parada
- Les parades (amb el nom, la situació exacta i si existeix la 

senyalització corresponent)
- Automàticament aquestes dades passaran a estar disponibles tan a l’aplicació 

Busbici App on les famílies fan les inscripcions, com a l’aplicació Motors 
Busbici que utilitzen els MOTORS per passar llista a cada parada



Establir i difondre canals de comunicació

Difusió
AFA/AMPA informa a les famílies

Grups de xat d’usuàries
Cada línia amb totes les famílies
General de dubtes (Busbici Informa)
Grup de tots els MOTORS de l’escola
Grup de Reserva (Voluntàries externes)
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- L’AFA o AMPA ha d’informar a les famílies a través dels seus canals habituals 
de difusió amb notícies del Busbici com per exemple les línies noves.

- També cal crear grups de xat per les famílies usuàries, aquests són els que 
nosaltres us recomanem:

- Per cada línia de busbici crearem un grup de xat, on hi han de ser 
totes les famílies que participen en aquella línia per avisos.

- Un grup general de dubtes, que nosaltres l’hem anomenat Busbici 
Informa

- Un grup amb totes les famílies MOTOR de l’escola, per coordinar-se 
entre les diferents línies

- I per últim un grup que hem anomenat Reserva, amb les persones 
voluntàries a qui demanar col·laboració quan hi hagi necessitats 
especials o baixes entre els MOTORS d’alguna de les línies i que hi ha 
els voluntaris fixes d’entitats alienes a l’escola.



Adquirir material

—Banc de recursos per deixar a les famílies:
Bicicletes
Remolcs
Ganxos per remolcar bicicletes infantils
Cadiretes

—Armilles
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- És important disposar d’un banc de recursos per deixar a les famílies. Aquest 
banc pot ser de l’AFA o AMPA de l’escola, o bé de l’Ajuntament o d’alguna 
entitat col·laboradora. Al banc s’hi podria tenir:

- bicicletes
- remolcs
- ganxos per remolcar bicicletes infantils
- cadiretes

- També recomanem disposar d’armilles per fer-nos més visibles al mig del 
trànsit i per diferenciar fàcilment alumnes de diferents escoles o diferents 
línies en cas que comparteixin itinerari o parada



Recomanacions
—Quan ho fem?

Començar un sol dia a la setmana
Només trajecte de casa a l’escola

—Cal tenir assegurança?
L’assegurança de Responsabilitat Civil i, si s’escau, d’Accidents de l’AFA/AMPA, ha d’incloure 
el trajecte de casa a l’escola i tenir en compte activitats com el Busbici

- Des de la nostra experiència us volem adreçar algunes recomanacions que 
creiem que ens han ajudat a afrontar amb èxit l’engegada del nostre Busbici

- La primera recomanació que us fem és començar per fer-ho un sol dia a la 
setmana, coincidint amb activitats escolars amb bicicleta (com Educació 
Física), o bé els divendres ja que molts pares acaben abans de treballar i 
tenen més facilitat per anar a recollir els infants a l’escola

- La segona recomanació que fem és fer-ho només en el trajecte d’anar de 
casa a l’escola, d’aquesta manera les famílies s’impliquen en el retorn de 
l’escola a casa i així augmentem el nombre de gent que es mou amb bicicleta

- També es pot estudiar la possibilitat d’organitzar un busbici de l’escola a 
activitats extraescolars, en aquest punt hauríem de demanar la col·laboració 
de l’entitat que organitza l’extraescolar perquè aporti monitors que recullin els 
infants i els acompanyin durant el trajecte

- Una pregunta que ens arriba freqüentment és si cal tenir una assegurança, la 
nostra opinió és que cal que l’AFA o AMPA tingui una assegurança de 
Responsabilitat Civil, i si s’escau, d’Accidents. Cal cerciorar-se que 
l’assegurança cobreix el trajecte de casa a l’escola (i de l’escola a casa), i 
millor si hi fem constar la modalitat del Busbici



Valoració
“Hi ha hagut un 
increment del 
percentatge d’ús de la 
bicicleta de manera 
exponencial”

“Hi ha una 
implicació real de 
la comunitat 
educativa”

“La meva nena de 6 
anys sola segur que es 
queixaria de les pujades, 
anar en grup s’esforça i 
no es queixa gens”

“Em connecta 
amb la meva 
infantesa”

“Sort que vam demanar 
armilles de sobres… mai 
m’hagués pensat l’èxit que 
està tenint”

“Vull venir amb bicicleta 
però el meu pare no em 
deixa”

“Al començament érem 9 
i ara en som 70”

“Ja no queda lloc a 
l’aparcament de 
bicicletes”

Aquí teniu alguns dels comentaris que ens han fet arribar usuàries de totes les edats 
del Busbici. És molt engrescador veure els resultats, sobretot pel què fa a nivell 
emocional de les persones i per les repercussions en el medi ambient. Esperem que 
us sigui profitós i us animem a engegar-ho a la vostra escola!



educa@obici.cat

I, per acabar, si voleu rebre més informació, som aquí! L’associació d’Osona amb 
Bici ha creat el projecte Canvis en Cadena que promou la mobilitat sostenible als 
centres educatius i ens podeu trobar a les xarxes. Molta salut a totes!

mailto:educa@obici.cat

