FAQS Busbici
Què és el busbici vv?
Una inicia va que vol fomentar una mobilitat alterna va al cotxe en els desplaçaments habituals a
l’escola. Per fer-ho proposa acompanyar els infants del poble, a la seva escola, en grup i de forma
segura.

Qui l’organitza?
L’AFA Bellpuig i l’AMPA Roser. Ho hem impulsat en el marc del Projecte Camí Escolar, una inicia va
que busca que els infants puguin moure’s amb seguretat i autonomia en els seus trajectes quo dians
i incen var l’ús de l’espai públic. La inicia va compta amb el suport de les dues escoles i de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

Quan ndrà lloc?
Els divendres pel ma durant el curs escolar.

Qui acompanya els infants en les diferents rutes del Busbici?
Mares i pares voluntaris i altres persones que vulguin sumar-se a la inicia va. Als voluntaris els
anomenem Motors i aniran iden ﬁcats amb una armilla groga amb elements reﬂectants.

Què hauran de fer les famílies?
Apuntar els infants a la parada i (important) desapuntar-los quan no puguin venir.
Segons l’edat i autonomia de l’infant, una persona adulta haurà d’acompanyar-lo ﬁns a la parada a
l’hora indicada i esperar-se a que el grup el passi a recollir.

Com puc apuntar al meu ﬁll/a a una parada?
Només a par r d’una app gratuïta, la mateixa que u litzen a Vic: h ps://busbici.glideapp.io/

Un cop descarregada, com funciona i quina informació em proporciona / em demana, la
app?
1.
2.
3.
4.

Escollir l’escola a la que assisteix el teu ﬁll/a
Escollir una de les rutes disponibles
Escollir una de les parades, dins de cada ruta, i en funció dels horaris de cada parada
Se’t proporciona informació sobre la ruta (si hi ha límit d’edat pels par cipants, nombre
d’infants màxims i nombre d’infants apuntats ﬁns al moment, nom del motor responsable)
5. Et dóna l’opció d’apuntar-te al grup de Telegram de la teva línia (és important per tenir una
comunicació més directa amb els responsables de línia).
6. Al clicar sobre una parada, se’t dóna la següent informació sobre:
✓ la localització exacte de la mateixa

✓ la data del proper busbici que passa per la parada
✓ l’horari de recollida
✓ els infants inscrits en aquesta parada i els infants màxims que es poden apuntar a
aquesta parada
✓ data i horari de tancament de les inscripcions a aquesta parada
7. Un cop escollida l’opció d’inscriure el teu ﬁll/a a la parada, l’app et demana la següent
informació:
✓ Centre escolar de des nació
✓ Nom de l’infant
✓ Curs/classe de l’infant
✓ Nom del pare, mare o tutor que està fent la inscripció
✓ Edat de l’infant
✓ Correu electrònic de contacte
✓ Telèfon de contacte
✓ La disponibilitat del pare/mare/tutor a acompanyar el ﬁll/a ﬁns a l’escola.
✓ El compromís de responsabilitat de la família
✓ L’acceptació de la polí ca de privacitat de l’app

Cal que apun el meu ﬁll/a cada setmana?
No, si apuntes el teu ﬁll o ﬁlla la primera setmana, ja està apuntat a aquella parada i a aquella ruta
ﬁns que el desapun s. És important que el desapun s si no preveus que hi vagi, o bé que puguis
escriure al grup de Telegram/Whatsapp del grup i comunicar-ho a la persona responsable.
Quan abans l’apunteu, abans us assegureu que trobeu plaça disponible.

Amb quina edat puc apuntar als meus ﬁlls/es?
No hi ha límit d’edat. Qualsevol alumne de l’escola pot apuntar-se sempre que domini la bicicleta per
si sols. Si no és així, o en el cas dels menors de 5 anys, hauran d’anar acompanyats d’un adult.
Tot i així, hi pot haver algunes parades amb limitació d’edat diferent si el recorregut obliga a que així
sigui, aquesta informació apareixerà a l’app.

Els motors acompanyen els meus ﬁlls ﬁns a la porta de l’escola?
Als alumnes de P5, 1r i 2n els acompanyem ﬁns a la porta de l’escola/aula i els ajudem amb el
material si cal. Els alumnes de 3r a 6è i ESO els acompanyem ﬁns a la parada de l’escola.

Qui té la responsabilitat de l’ac vitat?
L’assegurança de responsabilitat civil que tenim les Associacions de famílies / mares i pares, cobreix
totes les ac vitats que organitza l'Associació, i el Busbici n’és una d’elles.
En tot cas, com en qualsevol altra ac vitat de l’AFA i organitzada per gent voluntària, la
responsabilitat ﬁnal sempre és de la família.

I si no queden places a la parada?
El Busbici té un nombre de places en funció dels Motors que tenim. Si no hi ha prou places, ajudan’ns
a trobar un nou Motor. Pot ser qualsevol persona: un/a avi/a, una veïna apassionada de la bici, un
cosí major d’edat, etc.

I si no hi ha cap línia a prop?
El nostre municipi no és gaire gran, però si trobes a faltar una línia o una parada, busca un nou Motor
i farem tots els possibles per obrir-la!
Tingueu en compte que carrers com l’avinguda Montserrat i l’Avinguda Puig i Cunyer no són aptes per
traçar una línia de Busbici.

A més a més…
Quin material es proporciona des del Busbici?
El primer dia que un infant comença el Busbici se li donarà un manual d’ús sobre circulació amb bici i
una armilla reversible per posar-se sobre la jaqueta.
✓ Els infants que vagin al Bellpuig es posaran l’armilla pel cantó vermell.
✓ Els infants que vagin al Roser es posaran l’armilla pel cantó verd.
Al arribar a la parada de les escoles, els motors sabran quins infants es queden a cada escola en
funció del color de la seva armilla.
Al acabar el curs escolar, o si un infant es desapunta permanentment del Busbici, caldrà que retorni
l’armilla a l’organització.

Quin material he de portar?
És imprescindible l’ús del casc. El primer dia et deixarem una armilla: porta-la cada dia que vinguis!
Pel costat verd si vas al Roser i pel vermell si vas al Bellpuig. A ﬁnal de curs (o si deixes de venir) ens
l’hauràs de tornar.
A més, porta la teva bicicleta amb aire als pneumà cs. Revisa’ls el dia abans, no esperis a úl ma
hora!

On aparcaran les bicis els infants?
S’ha demanat a les escoles que facili n una zona interior per deixar les bicicletes. Les dues escoles
han manifestat la intenció d’organitzar els espais en funció del possible creixement en nombre
d’usuaris i, per tant, de bicicletes.
Es recomana a les famílies que es posin en contacte amb la seva escola per conèixer la disponibilitat
d’espai. En cas que l’escola no habili espais interiors, recomanem portar cadenat.

Puc venir al Busbici amb pa net?
Ens encanten els pa nents! Però no. El busbici està pensat per incen var l’ús de la bicicleta com a
mitjà de desplaçament ﬁns a l’escola.
El grup ha d’anar junt i al mateix ritme, i es fa di cil si combinem bici i pa net. A més, circularem en
molts trams per la calçada de la via, i el pa net no està regulat de la mateixa manera que el de la
bicicleta.

I si plou?
Tant si plou com si neva, hi ha Busbici. Aneu equipats d’acord amb el temps i, si voleu, porteu una
bossa amb alguna roba de recanvi. Sempre anem d’hora i a l’escola us deixaran canviar-vos. Podeu
seguir el hashtag #nosomdesucre
Els únics moments en que es cancel·la el Busbici serà sota recomanació de Protecció Civil per
temporal o fenòmens climatològics excepcionals. Rebreu avís al grup de Telegram de la vostra línia.

I el divendres per la tarda no hi ha Busbici?
No, la idea és que sigueu les famílies, o qui considereu, que pugui anar a buscar els vostres ﬁlls i ﬁlles
a l’escola, en bicicleta, a peu, en pa net...
Penseu que aquesta inicia va el que vol és fomentar un canvi d’hàbits, un canvi d’hàbits per tota la
família ;)

I si no nc bici?
Posa’t en contacte amb l’associació de famílies de la teva escola o amb l'Ajuntament. Farem el
possible perquè cap infant es quedi fora de l’ac vitat per falta de bicicleta.
I si tens una bicicleta que et va pe ta o que no u litzes i vols donar-la a una bona causa, posa’t en
contacte amb nosaltres.

I si tens altres preguntes que no hem sabut respondre’t, contacta’ns a camiescolarvv@gmail.com

Gràcies per ser part del motor del canvi!

