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INFORMATIU DE L'AGENDA 21 ESCOLAR DE LLEIDA –  
Setembre – Octubre 2015 
 

Els alumnes de 6è de l’Escola Frederic Godàs fan la pedalada 
Notícies dels centres 

 
Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible els 
alumnes de sisè vam realitzar una Pedalada. 
L’activitat va començar amb una xerrada de dos  membres 
de la Guàrdia Urbana, que realitzen el seu treball en  bici. 
Ens van parlar dels perills que comporta aquest medi de 
locomoció i de les mesures que hem de prendre per tal 
d’evitar-los. També hi ha una normativa que ens van 
recordar. 
 
Tot seguit , i acompanyats per tres pares membres del 
AMPA i de cinc professors de l’escola, vam iniciar el nostre 

recorregut. Vam passar per la pasarel.la del Liceu Escolar, per la banqueta, fins arribar a 
l’institut Joan Oró, on ens van rebre i ens van mostrar el lloc destinat a guardar les bicis dels 
alumnes que estan matriculats allà. A continuació vam visitar la instal·lació amb que compten al 
Màrius Torres – que ja se’ls ha quedat petita- i, finalment, vam arribar al Gili i Gaya, on també 
ens van fer l’explicació. 
Vam tornar a l’escola però aquesta vegada vam passar per la pasarel.la dels Maristes, 
encarant-nos cap a l’avinguda de l’Estudi General , després cap a Doctora Castells i a l’escola 
on l’AMPA ens tenia preparat un merescut berenar per reposar forces. 
Amb aquesta activitat ens hem conscienciat una mica més del nostre paper com a ciclistes 
alhora que ens qüestionem fer ús de la bicicleta quan fem l' ESO que, si tot va bé, començarem 
el curs vinent. 
 
Bloc de cicle superior de l’Escola Frederic Godàs: http://fredericgodas-
ciclesuperior.blogspot.com.es/ 
 

 
 

Regidoria de l'Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat 
c/ Tallada, 32 25002 Lleida. T. 973 700 455 F.973 700 459 

infosostenible@paeria.cat http://sostenibilitat.paeria.cat 
 

 

http://fredericgodas-ciclesuperior.blogspot.com.es/
http://fredericgodas-ciclesuperior.blogspot.com.es/
mailto:infosostenible@paeria.cat
http://sostenibilitat.paeria.cat/

