
Iniciació al BikeTrial 

a les escoles

Àngel Batlle Caballero - WORLD CHAMPION
Biketrial Costa Daurada Torredembarra

Pilot, Professor, President, Organitzador, Exhibicions
www.angelbatlle.blogspot.com

Segueix-me a Facebook o Twiter @AngelBatlle84 



Què és el BikeTrial?
• El  BikeTrial és un esport nascut a Catalunya, amb bicicletes  fabricades a 

Catalunya i amb grans campions Catalans.

• Tracta de superar obstacles amb la bicicleta, sense posar els peus a terra.

• És  una  gran  base de  molts  altres  esports, com  el trial amb moto,  BTT, 
i qualsevol disciplina de bicicleta o moto.

• És practica amb una bicicleta especialitzada.  Existeixen dos modalitats de 
trial amb bicicleta.

• Esport en valors: companyerisme, disciplina, autocontrol, superació, esport 
net, contacte amb la natura, familiar, concentració, equilibri, etc.



Les bicicletes 



Qui és Àngel Batlle?
• Àngel Batlle, nascut a Torredembarra, 30 anys.

• 26 anys en competició, 15 anys d’escola.

• Campió del Món, 3 títols de Campió d’Espanya, 12 títols de Campió
de Catalunya.  Organitzador de competicions. President  del  club, i 
professor de l’escola de BikeTrial. Exhibicions per tota Espanya. 
Aparicions a Televisió. Diversos reconeixements.





El BikeTrial a l’escola

• Tractarem la iniciació al BikeTrial a l’escola a nivell bàsic, 
amb qualsevol bicicleta i edat.

• Realització de girs, cops de pedal, equilibris.

• Disciplina, superació, autocontrol, companyerisme, etc.

• Xerrada i demostració amb Àngel Batlle.

• Visita al BikeTrial Park de Torredembarra.



Amb que més es pot tractar
• Es pot tractar la seguretat vial. 

• Fomentar l’ús del casc.

• Excursions amb bicicleta.

• Explicar parts de la bicicleta 
i nocions de mecànica, història.



Diferents aspectes i justificació

· Educació i Esport

Educació
com a 
participant

Educació
com a 
espectador

Educació
com a 
ciutadà

EDUCACIÓ
ESPORTIVA

Educació
com a 
consumidor

· L’objectiu és introduir, mostrar i ensenyar les basses del BikeTrial així com 
de l’ús de la bicicleta i els seus valors.

· La finalitat és la de donar a conèixer  aquest  esport i l’ús de la bicicleta en 
qualsevol àmbit: lúdic, esportiu o de competició.



Gràcies per la vostra atenció!
Per a qualsevol dubte consulteu 
i amplieu informació:Àngel Batlle Caballero

Telèfon: 650.604.089

Mail: angel.batlle@biketrial.es

Web: www.angelbatlle.blogspot.com

Segueix-me a Facebook Angel Batlle Caballero

Segueix-me a Twiter @AngelBatlle84

Videos YouTube:
http://www.youtube.com/user/axalbc147?feature=CB

AQwRs%3D

Videos Vimeo:
http://vimeo.com/user2047924

Gràcies pel seu temps.


