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La bicicleta com a recurs interdisciplinari, una proposta pràctica 

Resum 
Presentació d’una proposta pràctica per realitzar a les escoles, la utilització de la bicicleta com a recurs 
interdisciplinari, una magnífica eina amb la qual poder treballar i desenvolupar els diferents àmbits del 
currículum. Necessària a la societat actual i més accessible del que puguem tindre preconcebut.  

Aquesta ponència gira entorn el treball de fi de grau (TFG) realitzat per Àngel Batlle Caballero. 
Aquest treball d’investigació realitza una recerca per posar de manifest el potencial de la bicicleta com 
a recurs interdisciplinari. Amb el suport d’afirmacions d’autors adherides als diferents àmbits del 
currículum de l’ensenyament primari, es corrobora la gran utilitat de la bicicleta com a recurs didàctic 
en un enfocament transversal, en la qual de forma interdisciplinària es poden desenvolupar tots els 
requisits del currículum. 

D’aquesta manera conjuntament amb la investigació realitzada a la recollida de dades, es fomenta 
aquesta gran certesa, la bicicleta no només com a eina important per desenvolupar els requisits 
d’Educació Física, sinó també tots els altres àmbits al complet i valors importantíssims en la societat 
actual. 

A més la bicicleta disposa d’un fet del qual no en poden presumir la resta d’eines utilitzades en 
educació, la bicicleta és un joc i activitat física, però a més és el primer vehicle que conduïm de forma 
autònoma. Aquest fet ens dóna la clau motivacional perquè l’alumnat es predisposi a utilitzar aquest 
recurs sense dubtar-ho. 

Ara és el moment de dur a la pràctica aquest estudi, juntament amb les capacitats dels educadors dels 
diferents àmbits, d’aprofitar al màxim aquesta eina amb totes les seves possibilitats. 

La utilització de la bicicleta com a recurs accessible pel seu baix preu, per la motivació a totes les 
edats, element socialitzador i important mitjà de transport ecològic i econòmic, així com la capacitat 
d’utilitzar-la en edats ben primerenques. 

 

Què podem fer amb una bicicleta? 

 


