


El busbici 
del Camí Escolar de Vilatorta i Vilalleons

1_Què és? Una iniciativa en el marc del Projecte de camí escolar.

Acompanya els infants els divendres al matí en bici a l’escola

✓ només divendres? no és un servei d’acompanyament, sinó una 
activitat que vol plantar la llavor d’un canvi.

#divendrespelclima

✓ només al matí? d’aquesta manera, cada família ha de decidir com 
recull l’infant a la tarda.

es plega abans de treballar 



2_Com? Es defineixen unes línies, unes parades i un horari

Entre 2 i 3 voluntaris “motor” acompanyen la línia

Es fa el recorregut recollint els nens a cada parada

Entre 2 i 5 famílies per línia s’organitzen per fer-la funcionar. 
quantes més famílies motor hi hagi, menys sovint cal 
acompanyar

Hi ha un grup que lidera el projecte i un grup de “reserves”. 



3_Per on? En funció d’on són els nens

En funció d’on són els voluntaris

Entre nosaltres / grups barri

En funció de la demanda 
atenció al feedback, comentaris i 
peticions de les famílies, també les 
no usuàries!

Amb l’ajuda d’Osona amb bici 
la provarem amb ells abans de començar



4_Les APP Osona amb bici posa a la nostra disposició la tecnologia 
necessària:

● APP d’inscripció per les famílies
https://busbici.glideapp.io

● APP control assistència, entre d’altres (Exclusiu per a 
Motors)
https://motors-busbici.glideapp.io/ 

● AIRTABLE per traçar la línia, marcar parades i horaris el 
responsable de la línia

les línies no són estàtiques afegim, canviem parades o 
recorreguts a mesura que anem provant



5_Ens 
organitzem?

A través de grups de Telegram (Whatsapp)

● Un de tots els voluntaris amb coordinadors
busquem que la coordinació siguin 2 o 3 pers.

● Un per cada una de les línies amb Motors i 
famílies usuàries 

Assegurar-se que tutor legal de l’infant estigui inscrit al 
grup de whats  / Telegram i també tingui l’ APP de 
control d’assistència.

● Un de reserva



6_Què cal?

Motors i infants

cada escola té un color distintiu



7_Responsabilitat?
Assegurances de l’AFA / AMPA i/o de les escoles 
cobreixen el trajecte casa-escola-casa o bé es 
considera el busbici una activitat organitzada per 
les Associacions i per tant la responsabilitat de 
les mateixes, cobreix l’activitat. 

estem fent les gestions oportunes per assegurar que 
és així

Els voluntaris no tenen contracte ni cobren pel 
servei, pel que no se’ls pot exigir la 
responsabilitat d’un monitor
✓ La responsabilitat última és de la família
✓ Es farà el circuit explicant la correcta 

circulació



6_Manual



8_Fem-ho 
possible?

https://youtu.be/EQQdqXI14Jo


