
JORNADA BIKER LÚDICO-ESPORTIVA 
AL CIRCUIT BMX TERRASSA 

 

A qui va adreçada? 

A grups d’alumnes de centres de primaria o secundaria. 

Els requeriments per fer la activitat son que els alumnes 

sapiguen anar en bicicleta de manera autònoma. 


Què farem? 

Els objectius de la jornada son que els alumnes coneguin les principals característiques del 

BMX i experimentin les sensacions que proporciona la bicicleta al circular per una pista de 

BMX. Amb la activitat descobreixen les característiques d'aquest esport, les exigències 

físiques i tècniques, la filosofia que l'envolta, els passos inicials per a introduïr-s'hi amb 

seguretat. Començarem rodant sobre una superfície plana per coneixer com conduïr la bici de 

BMX. Seguidament ens anirem introduïnt a les diferents seccions del circuit de manera 

progressiva a velocitat moderada i sempre sota les indicacions i explicacions de l'instructor 

titulat que dirigeix l'activitat. Acabarem fent voltes complertes al circuit, tot en el marc de 

respecte propi d'aquest esport olímpic individual tant peculiar que es practica en companyia en 

un ambient únic. 




Què inclou? 

Curs d’introducció al BMX. Curs progressiu i adaptat a l’edat i nivell del grup d’alumnes amb 

practica monitoritzada a càrrec de monitors titulats. Jornada d’ús lliure de les instal·lacions del 

Club BMX Terrassa. Lloguer de material: El Club BMX Terrassa posa a disposició la seva 

flota de Biciclets de BMX  i cascs per aquells alumnes que ho necessitin. 


Nº d'alumnes 

L'activitat permet una elevada flexibilitat organitzativa per tal que la activitat es pugui portar a 

terme amb un nº d'alumnes participants variable. Els alumnes fan la practica per torns de 

manera organitzada. En funció del nº d'alumnes participants els torns de pràctica seran més o 

menys amplis en el temps. Així doncs, i com a dada orientativa, amb un grup d'uns 50 alumnes 

i 2 hores i mitja de pràctica l'aprofitament de l'activitat es veritablement satisfactori. 


Preus: 

El cost de la visita al Circuit BMX Terrassa durant un matí complert es composa de dues parts. 

Una fixe de 200€ a la que cal sumar-li una variable de 1€ per alumne. Així doncs, en el supòsit 

anterior de 50 alumnes participants el cost total de l'activitat seria de 250 € 


La Jornada NO no inclou 

Assegurança: Obligatòriament l’escola o institut contractarà una assegurança que cubreixi a 

cadascún dels alumnes que participin de l’activitat. 

 

Nota: La Jornada ha de 

realitzar-se en absència de 

pluja. Si plou el mateix dia de 

l’activitat,  l’activitat s’haurà 

de suspendre o ajornar a un 

altre dia amb condicions 

metereològiques favorables o 

realitzaríem una activitat 

alternativa de classe teòrica 

(power point + vídeo). 






Dirigeix i imparteix l'activitat: 
Manel Ibars Cadafalch. 35 anys. Sant Llorenç Savall. Mestre d’educació física (UAB). 

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físico-Esportives. Tècnic de Ciclisme nivell I titulat 

per l'Escola Catalana de l'Esport. Tècnic de Ciclisme Escolar i encarregat d’impartir docència 

als estudiants de magisteri d’educació física de la UAB des de 2004 i al INEF des de 2011. 

Campió de Catalunya Èlit BMX 2006. Fundador, coordinador i entrenador de l’Escola BMX 

Terrassa des de 2002. 


Manel Ibars 

manelibars@gmail.com 

www.manelibars.com 

tel. 654 28 59 33 






