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� Joves que estem fent un Pla de Transició al Treball, PTT, en l’especialitat

de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

VilaBicis Solidàries
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� Aquest curs ens permet aprendre un ofici i millorar les nostres

competències per fer l’any vinent un cicle formatiu de grau mig o

incorporar-nos al mercat laboral. Els Itineraris són personalitzats.

VilaBicis Solidàries
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� IES ALT PENEDÈS

Av. Tarragona, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 817 17 19 

Correu: a8960023@xtec.cat

VilaBicis Solidàries
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� El nostre objectiu és recuperar

bicicletes en desús.

� Reparar-les i pintar-les de color

groc

� Distribuir-les a col·lectius de

persones desfavorides per anar a

treballar o per anar a l'institut.

VilaBicis Solidàries
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� Per nosaltres és molt motivador

que els projectes ofereixin un servei

a la comunitat, a més de facilitar el

nostre aprenentatge.

VilaBicis Solidàries

• DIMENSIÓ ÈTICA
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� Tothom té dret a desplaçar-se
lliurement.

� Ara bé, aquest dret individual s’ha
de exercir de manera responsable
considerant l’impacte sobre el
benestar de les persones i en el
medi ambient.

� Moure’ns en bicicleta ens ajudarà a
tenir ciutats més tranquil·les i a
respirar un aire més pur.

� A més, fer exercici sempre és
saludable.

VilaBicis Solidàries

• RESPECTE AL MEDI AMBIENT: MOBILITAT SOSTENIBLE
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� Reciclant tornem a introduir articles

que ja havien arribat al final de la seva

vida útil perquè puguin ser usats

novament.

� Reciclant també protegim el medi

ambient i reduint la contaminació.

VilaBicis Solidàries

• RESPECTE AL MEDI AMBIENT, RECICLATE
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� Donant a conèixer el nostre projecte per aconseguir bicicletes en desús.

� Fent servir la bicicleta sempre que pugueu i sigui segur, per anar a l’institut, per

passejar o per a fer esport. Així estareu contribuint a crear consciència i a

promoure que s’estableixen altres mesures com més carrils i aparcaments per a

bicis, limitació de velocitat per vehicles a motor,...

� Prenem vosaltres mateixos iniciatives com organitzar cursos de seguritat viaria,

bicicletades populars i proposant activitats també al vostre institut.

VilaBicis Solidàries



Organitza:


