Objectius generals de les Jornades
A l'hora de programar aquestes XII Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables,
des del SME ens plantegem els següents objectius generals:

Promoure la pràctica esportiva entre els nostres escolars.

Oferir una alternativa d'oci actiu durant les festes.

Inculcar als nostres joves valors i hàbits saludables.

Promoure la pràctica esportiva com a mitjà educador, socialitzador i
recreatiu.

A qui s'adrecen
Les XII Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables s'adrecen a tot l'alumnat que
estiga cursant l'etapa de primària i ESO, als centres educatius de la nostra localitat.

Quan es duran a terme
Les XII Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables es duran a terme durant les
festes de Pasqua.

DIES DE REALITZACIÓ
El període de les XII Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables comprendrà els
dies 3, 4, 5 i 6 d’abril.

Jornada Educació Vial i Eixida en Bici
Dins de la programació d'activitats per a aquesta edició de les Jornades
tenim programada la realització d'una Eixida en Bici.
Aquesta activitat continua amb el mateix propòsit que en les Jornades de
Nadal, el d'acostar als participants a la circulació vial i explicar-los in situ
normes i comportaments correctes a l'hora de circular amb la bicicleta pels
carrers i paratges de la nostra localitat.

Dia de realització
El dia de realització d'aquesta jornada serà l'última jornada de les XII
Jornades Multiesportives i d'hàbits saludables, el 6 d’abril de 9:30 a 13:15
hores.

Agents implicats
Per a dur a terme aquesta activitat la nostra intenció és comptar amb la
col·laboració del agents de la Policia Local per a dur a terme l'Activitat

POLICIA LOCAL DE BORRIANA
Com en edicions anteriors comptarem amb la Policia Local de Borriana, qui
ens prestarà la seua col·laboració en accions concretes:
•

Acompanyarà al grup A que realitze l'eixida amb bicicleta

•

Acompanyarà al grup B que realitze l'eixida amb bicicleta

POLICIA LOCAL DE NULES
En aquesta edició deurem comptar amb la Policia Local de Nules, a la que
demanem la seua col·laboració en accions concretes:
•

Acompanyarà al grup B que realitze l'eixida amb bicicleta pel
terme de Nules

Edat i nombre de participants
L'edat dels participants als quals oferirem aquesta activitat anirà:
Grup A des dels 6 anys fins als 9 anys ( de 1º de primària fins a 4º de
primària).El nombre de participants serà de 45 com a màxim .
Grup B des dels 9 anys fins als 14 anys ( de 5º de primària fins a 3º d’ESO).
El nombre de participants serà de 45 com a màxim

Programació i desenvolupament de la Jornada
La jornada donarà inici a les 9:30 hores del 6 d’abril i estarà programada
de la següent manera:
Grup A
9:25 Recepció dels Participants a la Piscina Municipal
9:35 Eixida itinerari en bici Grup B
A aquesta hora estarà programada l'eixida del grup dels petits
Grup B
9:25 Recepció dels Participants al Poliesportiu La Bosca
9:35 Eixida itinerari en bici Grup B
A aquesta hora estarà programada l'eixida del grup dels majors
Tornada els 2 grups junts
12:45

Eixida Grup A i Grup B des de la Platja fins al pavelló La Bosca

Eixida en Bici Grup A – Eixida en Bici
de 1r de primària a 4t de primària
L'eixida està programada per a les 9:35 hores des de la Piscina Municipal

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?
event=setCurrentSpatialArtifact&id=17080785

Itinerari
L'eixida serà des de la Piscina Municipal direcció a la platja
Av Jaime Chicharro Carril Bici Carril bici
Avinguda Mediterrànea (carril Bici)
Primer entrant cap a Passeig Marítim- Passeig Marítim.
Tornada amb l’altre grup per :
Av Jaime Chicharro Carril Bici – Av Jaume I – Av del Transport – Cta Nules –
Carrer de La Bosca – Camí Artana

Reglament
Article 1
El dia 6 d’abril, es va a disputar la jornada d'eixida amb bici
i
seguretat vial organitzada dins de les Jornades Multiesportives i
d'Hàbits Saludables.
Article 2
Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles persones que
estiguen participant de la totalitat de les Jornades.
Article 3
Tots els participants hauran de portar la seua bicicleta en perfectes
condicions d'ús.
Article 4
Tots els participants hauran de portar casc protector homologat. En
cas que algun participant no porte el casc, no podrà formar part de
l'eixida.
Article 5
Tots els participants hauran d'anar al ritme que marque
l'organització, no podent en cap cas avançar al capdavant de
l'escamot, ni quedar-se més retardat que la cua del grup.
Article 6
S'establiran dues parades de reagrupament del grup per a afavorir la
tasca de la policia.
Article 7
L'eixida en cap cas és competitiva, sinó tot el contrari, es programa
com una jornada de conscienciació de seguretat vial i com adquirir
hàbits de circulació adequats.

Nombre de Participants

El nombre de participants serà de 45 com a màxim

Eixida en Bici Grup B – Eixida en Bici
de 5é de primària a 4t d'ESO
L'eixida està programada per a les 9:35 hores des del Poliesportiu La
Bosca

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?
event=setCurrentSpatialArtifact&id=23199179

Itinerari
L'eixida serà des del Poliesportiu La Bosca en direcció Ronda Nules
Camí Artana – Carril Bici CV 18
Mascarrell
Calle Extramuros – Diseminado Senda Michana
Nules
Senda Michana – Travesia Senda Michana – Travesia Cabeçol 1 Poligono 1
– Carrer Camí Nou ( carril Bici) – Camí dels Quartals – Parc l’Estany
(esmorzar) – Camí del Cabeçol – Av Illes Columbretes – Carrer Carabona –
Carrer de Malla Borriana
Camí Serratella – Carrer Escullera de Ponent – AV Mediterrànea ( carril
Bici)- Primer entran cap a Passeig Marítim- Passeig Marítim.
Tornada amb l’altre grup per :
Av Jaime Chicharro Carril Bici – Av Jaume I – Av del Transport – Cta Nules –
Carrer de La Bosca – Camí Artana

Reglament
Article 1
El dia 6 d’abril, es va a disputar la jornada d'eixida amb bici
i
seguretat vial organitzada dins de les Jornades Multiesportives i
d'Hàbits Saludables.
Article 2
Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles persones que
estiguen participant de la totalitat de les Jornades.
Article 3
Tots els participants hauran de portar la seua bicicleta en perfectes
condicions d'ús.
Article 4
Tots els participants hauran de portar casc protector homologat. En
cas que algun participant no porte el casc, no podrà formar part de
l'eixida.
Article 5
Tots els participants hauran d'anar al ritme que marque
l'organització, no podent en cap cas avançar al capdavant de
l'escamot, ni quedar-se més retardat que la cua del grup.
Article 6
S'establiran dues parades de reagrupament del grup per a afavorir la
tasca de la policia.
Article 7
L'eixida en cap cas és competitiva, sinó tot el contrari, es programa
com una jornada de conscienciació de seguretat vial i com adquirir
hàbits de circulació adequats.

Nombre de Participants

El nombre de participants serà de 45 com a màxim

Serveis Sanitaris
Es comptarà amb la presència de dos ambulàncies de l'empresa CSA,
que seguirà en tot moment a la comitiva ciclista, així com estarà present
també durant l'activitat en la zona de lla platja.

Segurs
Com és una activitat organitzada per l'Ajuntament de Borriana serà
aquest el que aporte el segur responsabilitat civil per a aquest esdeveniment i,
el Servei Municipal d’Esports té contractat per a aquest esdeveniment un segur
esportiu tal com marca la llei.

Seguretat
Al costat de la comitiva ciclista aniran acompanyant monitors del SME
amb bici. Tots ells seran majors d'edat i aniran degudament identificats amb
jupetins reflectors homologats així com equipats amb casc.
Seran els encarregats de portar a la comitiva al ritme establit i
realitzaran les funcions de tall de rotondes i carrers que la Policia Local de
Borriana considere oportuns.
De la mateixa manera, tancant la comitiva anirà un vehicle (furgoneta
Municipal ) que farà les vegades de cotxe granera i tancament del grup. Anirà
proveït de rotatius lluminosos en el sostre del vehicle.

Responsable de l'activitat
Com a representant
esdeveniment estarà

del

Servei

Municipal

d’Esports

Alex Tomás Gozalbo
Coordinador d'Activitats i Esdeveniments del S.M.E
( 663 957 662 o 964 591 400 sme.eventos@burriana.es).

en

aquest

