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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011

NORMA TÈCNICA PATINATGE ARTÍSTIC
TROBADES i FINALS TERRITORIALS – FINAL NACIONAL
1.- Categories convocades

-

INDIVIDUAL
BENJAMÍ
Cicle Mitjà d’Educació Primària
ALEVÍ
Cicle Superior d’Educació Primària
INFANTIL
Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria
CADET
Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria
JUVENIL
Educació Secundària postobligatòria

Nascuts/des
2001 - 2002
Nascuts/des
1999 - 2000
Nascuts/des
1997 - 1998
Nascuts/des
1995 - 1996
Nascuts/des
1993 - 1994

SHOWS
BENJAMÍ I ALEVÍ (Primària)
Cicle Mitjà d’Educació Primària
Cicle Superior d’Educació Primària
INFANTIL, CADET I JUVENIL (Secundària)
Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria
Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria
Educació Secundària postobligatòria

Nascuts/des
1999 – 2000
2001 - 2002
Nascuts/des
1993 – 1994
1995 – 1996
1997 - 1998

A les Finals Territorials estan convocades les categories aleví, infantil i cadet - juvenil
nivells A i B d’individual i les categories de primària i secundària dels shows.
A les Trobades Territorials (no competitives – sense classificació) està convocada la
categoria benjamí nivells A i B d’individual.
A la Final Nacional només estan convocades les categories aleví, infantil, i cadet - juvenil
nivell A d’individual i les categories de primària i secundària dels shows.

2.- Condicions de participació a les Trobades i Finals Territorials i Nacional
Podran participar a les Trobades i Finals de Patinatge Artístic els/les patinadors/es i shows que
compleixin els requisits següents:
a) Número de patinadors/es dels shows:
Nombre de components
Mínim 6
Als/a les patinadors/es s’hi afegirà el personal tècnic (com a màxim 1 entrenador/a o
delegat/a per cada 5 esportistes).
És obligatori que el personal tècnic sigui major d’edat.
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b) La participació a la modalitat individual és només per patinadors/es que no hagin assolit els
següents nivells federatius depenent de la seva categoria:
Categoria
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet-Juvenil

Nivell federació
Iniciació C
Iniciació B
Iniciació A
Certificat

La participació a la modalitat shows és només per patinadors/es que no hagin assolit el
certificat de shows.
c) Haver participat tots els/les esportistes en l’àmbit local/comarcal/intercomarcal dels JEEC
en la mateix disciplina esportiva i representant a la mateixa entitat, i estar tots/es ells/es
en possessió del carnet dels JEEC.
d) Tots/es els/les patinadors/es participaran a la categoria que els correspon per any de
naixement.
e) Es permetrà la participació de patinadors/es en una categoria immediatament superior
només per tal de potenciar la formació dels shows. En aquest cas, caldrà el document
d’autorització de la família.
f) En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories
inferiors a la que els hi correspon, caldrà el document d’autorització, un certificat mèdic, i el
corresponent certificat de disminució.
3.- Aspectes tècnics
a) Competició individual
Mixta.
Exercicis, puntuació, durada, música i mallot: veure annex.
Abans de l’inici de cada categoria hi haurà 5 minuts d’escalfament. Cada participant haurà
d’estar preparat/da en el lloc de sortida, dues actuacions abans de la seva. Qui perdi el torn
establert quedarà automàticament desqualificat/da de la prova.
b) Competició shows
Mixta.
Elements bàsics, regles de la competició, puntuació, durada, música i escalfament: veure
annex.
c) Ordre de participació
S’estableix el següent ordre de participació:
Finals Territorials i Nacional
1. Categoria cadet - juvenil.
2. Categoria infantil.
3. Categoria aleví.
Trobades Territorials
4. Categoria benjamí.
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d) Ordre d’actuació
L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc 03 dies abans de la competició
a la seu designada.
4.- Classificacions i guardons
S’establiran les següents classificacions per a les categories aleví, infantil i cadet – juvenil:
- Individual mixta.
- Shows mixta.
L’organització lliurarà un guardó als/a les tres 3 primers/es patinadors/es i als 3 primers shows
de cada classificació.
Si es produeix la mateixa puntuació entre esportistes el premi serà compartit ex aequo.
Per a la categoria benjamí es donaran a conèixer les notes, però no es confeccionarà cap
classificació.
5.- Aspectes jurídics i esportius
El Comitè Organitzador Territorial/Nacional podrà modificar discrecionalment aquesta Norma
Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats supracomarcals
dels JEEC, i serà el responsable de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició
que no estiguin contemplats en aquesta Norma Tècnica, aplicant les Directrius dels JEEC, el
document resum de Normes Tècniques publicat el 23 d’octubre de 2010 i les Normes de
Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC.
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CURS 2010-2011
ANNEX
PATINATGE ARTÍSTIC INDIVIDUAL
ANNEX A LA NORMATIVA TÈCNICA DE PATINATGE ARTÍSTIC
1.- Puntuació
El sistema de puntuació de les jutges es farà per uns barems d’uns mínims i uns màxims per
cada integratiu dins la correcció. Aquests barems es poden consultar a l’apartat de patinatge
artístic, així com les deduccions i penalitzacions per les errades en aquests integratius.
Per agilitzar la competició, si el comitè organitzador ho creu oportú, les valoracions es
realitzaran amb doble jurat. En aquest cas els jurats s’alternaran i no mostraran la nota fins a
la sortida de la següent participant de la mateixa categoria.
La classificació es farà pel sistema white.
2.- Durada dels exercicis
Cada categoria tindrà una duració determinada amb una variació de més o menys de 5 segons.
Aleví – 2.15 minuts
Infantil – 2.15 minuts
Cadet – Juvenil – 2.30 minuts
3.- Música
S’utilitzarà el suport CD ja que garanteix una major qualitat i és més fiable.
Cada participant haurà de portar la seva pròpia gravació, és a dir, que no es podran compartir
els CD’s entre els participants d’una mateixa entitat. Cadascú haurà de dur el seu.
L’exercici es realitzarà amb música instrumental, no cantada, de lliure elecció per part del/de
la participant i la seva durada serà la que es marca a cada categoria.
La música haurà d’estar ja tallada i a la velocitat adequada. La caràtula del suport anirà
identificada amb el nom de l’esportista, la categoria i l’entitat.
És obligatori collocar el carnet d’esportista a la caràtula del CD.
4.- Mallot
L’elecció del mallot serà lliure, és a dir, que es podrà participar amb fantasia o amb uniforme
d’escola.
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5.- Exercicis
Abans de l’inici de cada categoria hi haurà 5 minuts d’escalfament.
Cada participant haurà d’estar preparat al seu lloc de sortida dues actuacions abans de la seva.
Qui perdi el torn establert quedarà automàticament desqualificat de la competició.
Els diferents elements de dificultat establerts s’executaran en l’ordre que cada esportista
consideri més oportú.
Poden efectuar-se únicament dues repeticions però d’elements diferents fallats abans de
finalitzar la música.
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Exercicis integrants
“Nivell C”

-

Pas creuat endavant en vuit.
Puntada a la lluna.
Àngel en línia recta endavant.
1 figura cap endavant.
1 cabriola de dos peus (mínim 3 voltes).

-

8 endavant.
Equilibri.
Cadireta.
Cabriola amb dos peus (1 volta).

2 MINUTS

- Pas creuat enrere en vuit.
- Salt del tres.
- Picat.
- Àngel endavant amb canvi de fil.
- Cabriola de dos peus (mínim 3
voltes).

Exercicis integrants
“Nivell B”

-

Pas creuat endavant en vuit.
Puntada a la lluna.
Àngel en línia recta endavant.
1 figura cap endavant.
1 cabriola de dos peus (mínim 3 voltes).

-

8 endavant.
Equilibri.
Cadireta.
Cabriola amb dos peus (2 voltes).
Puntada a la lluna

2 MINUTS

BENJAMÍ

PREBENJAMÍ

Exercicis integrants
“Nivell A”

Data de publicació: 14 de juliol de 2010
Canvis respecte curs 2009-2010

Treball de peus en línia recta.
Canadenc
Flip.
Lutz.
Rittberger-turen- salchow.
Cabriola exterior enrere
(mínim 3 voltes).

-

Treball de peus en cercle.
Cabriola exterior endavant.
Combinat de 3 rittberger.
Lutz-turen-flip.
Cabriola baixa o àngel amb
entrada lliure
(mínim 3 voltes).
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-

Pas creuat enrere en vuit.
Àngel en línia recta enrere.
1 combinació de figures (màxim 3 posicions).
Salt del tres.
Metz.
Cabriola interior enrere,
(mínim 3 voltes).

Exercicis integrants
“Nivell C”
- Pas creuat endavant amb els dos
peus (1 vuit).
- Àngel endavant en línia recta.
- Canó.
- Puntada de peu a la lluna.
- Cabriola alta amb dos peus (2
voltes).

Treball de peus en línia recta.
Voltes de vals dreta.
Àncora enrere.
Salchow.
Rittberger.
Puntada a la lluna-salt del
tres-metz.
- Cabriola interior enrere (mínim 3 voltes).

- Pas creuat endavant amb el dos
peus (1 vuit).
- Pas creuat enrere amb els dos peus
(1 vuit).
- Àngel endavant amb canvi de fil o
àngel-canó.
- Picat.
- Puntada de peu a la lluna.
Cabriola amb dos peus (3 voltes).

2.15 MINUTS

-

Exercicis integrants
“Nivell B”

- 1 combinació de figures (màxim 3 posicions)
amb canvi de fil endavant.
- Flip.
- Rittbergger.
- Rittbergger-turen-salchow.
- Treball de peus en cercle.
- Cabriola exterior enrere
(mínim 3 voltes).

- Voltes de vals esquerra (mínim 3
voltes).
- canvi d’àguiles
- àngel enrere en línia recta o amb
canvi de fil.
- metz.
- Puntada a la lluna/salt del tres/metz.
- Cabriola interior enrere (3voltes).

2.30 MINUTS

ALEVÍ

Voltes de vals esquerra.
Àngel enrere amb canvi de fil.
Salchow.
Rittberger.
Àliga dreta i esquerra.
Cabriola interior enrere
(mínim 3 voltes).

CADET-JUVENIL

-

INFANTL

Exercicis integrants
“Nivell A”

2.15 MINUTS
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ANNEX
PATINATGE ARTÍSTIC SHOWS
1.- Elements bàsics
Els programes dels shows conjunts cal que tinguin sempre quatre elements fonamentals:
- una idea
- una música
- un títol
- un vestuari
2.- Regles de la competició
No està permès el patinatge d’individual i de parelles mixtes ni els salts amb més d’una
rotació.
Només estan permeses piruetes altes i baixes sense desplaçament.
El patinatge serà valorat en conjunt.
Els elements o passos realitzats en posició estacionària estan permesos. No obstant, els
programes que tinguin passos estacionaris excessius rebran menys valoració. La coreografia
ha de començar dins dels 10 primers segons des de què la música comenci.
Una actuació de grups no pot incloure més de 8 elements típics de precisió. Les formacions en
línia no tenen limitació. La combinació d’elements comptarà com a un element, per exemple un
cercle, un bloc i una aspa estan permesos; o també estan permesos 4 cercles, etc. Les
formacions en línia en qualsevol forma, no tenen limitació.
La principal actuació del conjunt ha de ser de show, no de precisió.
Els conjunts han d’interpretar a la seva actuació una música i una idea, de manera
l’audiència i els jutges trobin relació entre el tema i el títol de l’actuació.

que

Participants sense patins no estan permesos.
No hi ha limitació en l’elecció de la música, però el patinatge, vestuari i altres accessoris o
complements han d’estar amb consonància amb la idea, la música i el títol de l’actuació
escollida.
No estan permeses les decoracions teatrals ni els elements que s’aguantin drets per sí sols.
Les màquines de boira i focus no estan permeses.
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3.- Puntuació
Els exercicis seran valorats per tres jutges de la Unió de Consells, les quals tindran en compte
dues puntuacions:
A) Puntuació A: continguts del programa (originalitat, dificultat tècnica, ritme, varietat
d’elements i ocupació de l’espai).
B) Puntuació B: presentació (idees, harmonia entre elements i música, homogeneïtat del
grup, adequació del vestuari amb la naturalesa del programa i creativitat).
La classificació es farà pel sistema White.
4.- Durada dels exercicis
Els exercicis hauran de tenir una durada d’entre 3,30 i 4,30 minuts, amb una variació de més o
menys 10 segons.
5.- Música
S’utilitzarà el suport CD ja que garanteix una major qualitat i és més fiable.
Cada conjunt haurà de portar la seva pròpia gravació, és a dir, que no es podran compartir els
CD’s entre conjunts d’una mateixa entitat. Cadascú haurà de dur el seu.
La música haurà d’estar ja tallada i a la velocitat adequada. La caràtula del suport anirà
identificada amb el nom del conjunt i el títol.
És obligatori collocar els carnets d’esportista dels membres del conjunt a la caràtula del CD.
6.- Escalfament
En el cas de no poder realitzar-se l’escalfament en una pista annexa, els conjunts gaudiran
d’un màxim de 10 minuts per poder escalfar a la pista abans de portar a terme l’exercici.
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PATINATGE ARTÍSTIC
BAREMS CURS 2010-2011

PREBENJAMÍ B: De 4.0 a 6.8
Pas creuat endavant
1 -2
P. lluna
0.5 – 0.8
Figura endavant
0.8 – 1.2
Àngel recte endavant
0.8 – 1.3
Cabriola 2 peus
0.9 – 1.5
PREBENJAMÍ C : De 4.0 a 6.1
8 endavant
1.5 - 2
Equilibri
0.8 – 1.3
Cadireta
0.8 – 1.3
Cabriola 2 peus
0.9 – 1.5
BENJAMÍ C : De 4.1 a 6.9
8 endavant
1.5 - 2
Equilibri
0.8 – 1.3
Cadireta
0.8 – 1.3
Cabriola 2 peus
0.6 – 1.5
Puntada la lluna
0.4 – 0.8
BENJAMÍ B: De 4.3 a 8.3
Pas creuat endavant
1 - 3
P. lluna
0.5 - 1
Àngel recte endavant
1 – 1.5
Figura endavant
1 – 1.5
Cabriola 2 peus
0.8 – 1.3
BENJAMÍ A: De 4 a 8
Pas creuat enrere
1.5 - 3
Salt del tres
0.8 – 1.5
Picat
0.5 - 1
Àngel endavant canvi de fil
0.4 - 1.2
Cabriola 2 peus
0.8 – 1.3
ALEVÍ C : De 4.2 a 7.2
Pas creuat endavant 2 peus
1 - 2
Àngel endavant recte
0.8 – 1.3
Canó
0.8 – 1.3
Puntada la lluna
0.7 – 1
Cabriola 2 peus
0.9– 1.6
ALEVÍ B: De 4 a 8.4
Pas creuat enrere en vuit
0.5 - 1
Àngel recte enrere
0.4 – 1.3
Combinació figures
0.8 – 1.3
Salt del tres
0.5 – 1.5
Metz
1 - 2
Cabriola int. Enrere
0.8 – 1.3
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ALEVÍ A: De 4.8 a 8.7
Es parteix d’un punt perquè a la categoria A se suposa
que els/les patinadors/es corren correctament. +1

Voltes vals esquerre
0.4 - 0.8
Àngel enrere canvi fil
0.5 – 1.2
Salchow
0.5 – 1.2
Rittberger
1–2
Àliga dreta i esquerra
0.6 – 1.2
Cabriola int. Enrere
0.8 – 1.3
INFANTIL C: De 4.4 a 7.8
Pas creuat endavant 2 peus
0.8 – 1.2
Pas creuar enrere 2 peus
0.8 – 1.2
Àngel
endavant
canvi
de
0.6 – 1.3
fil/àngel-canó
Picat
0.8 – 1.6
Puntada la lluna
0.5 – 1
Cabriola 2 peus
0.9 – 1.5
INFANTIL B: 4.5-9.1
Treball peus recta
0.5 – 1
Voltes vals dreta
0.4 – 0.8
Àncora enrere
0.5 – 1.2
Salchow
0.5 – 1.3
Rittberger
1–2
P. lluna/salt del tres/metz
0.8 – 1.5
Cabriola int. Enrere
0.8 – 1.3
INFANTIL A: 4.5-9.2
Treball peus recta
0.6 – 1.5
Canadenc
0.5 – 1.2
Flip
0.8 – 1.6
Lutz
0.8 – 1.6
Rittberger/turen/salchow
1–2
Cabriola ext. Enrere
0.8 – 1.3
CADET-JUVENIL C: De 4.4 a 8.4
Voltes vals esquerre
0.6 – 1.2
Canvi d’àligues
0.6 – 1.2
Àngel enrere recte o canvi de fil
0.6 – 1.2
Metz
0.8 – 1.3
P. lluna/salt del tres/metz
1–2
Cabriola int. Enrere
0.8 – 1.5
CADET-JUVENIL B: 4.7-9.1
Combinació figures
0.8 – 1.3
Flip
0.8 – 1.6
Rittberger
0.8 – 1.6
Rittberger/turen/salchow
1–2
Treball peus cercle
0.5 – 1.3
Cabriola ext. Enrere
0.8 – 1.3
CADET-JUVENIL A : 4.8-9.4
Treball peus cercle
0.5 – 1.3
Cabriola ext. Endavant
0.8 – 1.6
Combinat 3 rittberger
1–2
Cabriola àngel o baixa
1.5 – 2.5
Lutz-Turen- Flip
1 - 2

QUADRE FIGURES I EQUILIBRIS
EQUILIBRIS

FIGURES

Són totes aquelles figures en la que el/la
patinador/a s'aguanta amb 1 peu sempre i
quan la cama del terra estigui estirada.

Dins les figures que es poden fer hi ha tots
els equilibris.
Són figures només (no equilibris):

En ordre de menys a més dificultat, són
equilibris:

 la cadireta o enanito
 el canó
 l'avió (com el canó amb la cama lliure
creuada pel darrera de la cama portant)
 l’àliga (exterior o interior, esquerra o
dreta)







la flor
la bandera (cama endavant)
l’àngel
l'ancora
la bandera (cama al costat, peu per sobre
del cap).

És important remarcar que a la combinació de
figures les figures amb 2 peus només poden
anar al final, sinó es pot considerar canvi de
peu o un impuls no autoritzat dins la
combinació.

Tant els equilibris com les figures poden realitzar-se endavant, enrere i/o amb canvi de fil
endavant-enrere.
Tindran menys dificultat endavant i més dificultat enrere o amb canvi de fil.
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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
SESSIÓ DE RECICLATGE PER A JUTGES DE PATINATGE ARTÍSTIC
Vilanova i la Geltrú (Garraf), 13 de novembre de 2010

Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Esportiu del Garraf
Amb el suport:
Consell Català de l’Esport
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, el Consell Esportiu del Garraf i amb el suport del
Consell Català de l’Esport organitzen la “Sessió de reciclatge per a jutges de Patinatge Artístic
dels JEEC”
La sessió s’impartirà a:
-

Lloc:
Municipi:
Dia:
Adreça:

Sala polivalent del Complex Municipal de Futbol
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
13 de novembre de 2010
Rambla Sant Jordi s/n

2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la normativa tècnica de Patinatge
Artístic del curs 2010 – 2011, tant d’individual com de shows.
3.- Horaris
09:45 – 10:00 hores: lliurament de documentació.
10:00 – 14:00 hores: desenvolupament de la jornada.

Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

4.- Desenvolupament de la sessió
Els temes que es tractaran durant la sessió són els següents:
- Modificacions a la normativa individual
- Modificacions a la normativa shows
- Pràctica d’exercicis
5.- Inscripció
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del full d’inscripció de la pàgina web de la
UCEC (www.ucec.cat) entre els dies 08 d’octubre i 10 de novembre de 2010.
La inscripció és gratuïta.
És obligatori que totes aquells jutges que vulguin puntuar els Jocs Esportius Escolars
de Catalunya del curs 2010 – 2011 realitzin la sessió de reciclatge.
6.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels
assistents i del desenvolupament de la sessió.

Comitè de Patinatge Artístic
patinatge@ucec.cat
Barcelona, 07 d’octubre de 2010

Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT
Activitat
Lloc
Data

Inscrits
Assistents

Consell Esportiu
Baix Llobregat
Barcelonès Nord
Maresme
Osona
Total

Reciclatge per a Jutges de Patinatge Artístic
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
13 de novembre de 2010 - Matí

10
9

Assistents

Assistència

1
1
1
6
9

10%

90%

Participació

Agrupacions Territorials
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

Absentisme

Assistents
9
0
0
0
0
9

Agrupacions Territorials

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 • Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

Barcelona
100%

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
JORNADA INFORMATIVA PER A ENTRENADORS/ES DE PATINATGE ARTÍSTIC
Vilanova i la Geltrú (Garraf), 13 de novembre de 2010

Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Esportiu del Garraf
Amb el suport de:
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya i el Consell Esportiu del Garraf, amb el suport del
Consell Català de l’Esport, organitzen la “Jornada informativa per a entrenadors/es de
Patinatge Artístic”.
La sessió s’impartirà a:
-

Lloc:
Municipi:
Dia:
Adreça:

Sala polivalent del Complex Municipal de Futbol
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
13 de novembre de 2010
Rambla Sant Jordi s/n

2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la norma tècnica de Patinatge Artístic
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2010 - 2011 per millorar l’esport que
practiquen els/les patinadors/es i la formació dels/de les entrenadors/es.
3.- Horaris
15.45 – 16.00 hores: lliurament de documentació.
16.00 – 18.00 hores: desenvolupament de la jornada.

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

4.- Desenvolupament de la jornada
Els temes que es tractaran durant la jornada seran els següents:
- Organització del Jocs Esportius Escolars de Catalunya
- Modificacions a la normativa
- Exercicis
- Puntuacions
- Borsa de jutges
5.- Inscripció
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del full d’inscripció de la pàgina web de la
UCEC (www.ucec.cat) entre els dies 08 d’octubre i 10 de novembre.
La inscripció és gratuïta.
6.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels
assistents i del desenvolupament de la Jornada.

Comitè de Patinatge Artístic
patinatge@ucec.cat

Barcelona, 07 d’octubre de 2010

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT
Activitat
Lloc
Data

Inscrits
Assistents

Consell Esportiu
Alt Penedès
Baix Llobregat
Barcelona
Barcelonès Nord
Garraf
Osona
Baix Empordà
Baix Camp
Total

Jornada Informativa d'entrenadors/es de Patinatge Artístic
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
13 de novembre de 2010 - Tarda

23
21

Assistents

Assistència

2
3
2
2
7
3
1
1
21

9%

91%
Participació

Agrupacions Territorials
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

Assistents
19
1
0
1
0
21

Agrupacions Territorials

5%

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 • Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

Absentisme

5%

90%

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
SEMINARI DE FORMACIÓ PER A JUTGES DE PATINATGE ARTÍSTIC
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 20, 21 i 27 de novembre de 2010

Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Amb el suport de:
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb el suport del Consell Català de l’Esport,
organitza el “Seminari de formació per a jutges de Patinatge Artístic”.
Les sessions s’impartiran a:
- Lloc:
Zona esportiva municipal de Vilafranca del Penedès
(Sala Fassina, al costat de l’alberg)
- Adreça:
Av. Catalunya, s/n
- Municipi:
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
- Dies:
20, 21 i 27 de novembre de 2010
Veure plànol
2.- Objectius
- Formar els/les jutges de Patinatge Artístic dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
- Aconseguir una borsa de jutges per tal de cobrir totes les activitats de patinatge
organitzades pels Consells Esportius.
3.- Horaris
Dia 20 de novembre: de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores
Dia 21 de novembre: de 10:00 a 14:00 hores
Dia 27 de novembre: de 10:00 a 13:00 hores

Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69 · Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

4.- Desenvolupament de les sessions
Els dies 20 i 21 de novembre s’impartiran les classes de formació.
El dia 27 de novembre tindrà lloc un examen teòric i pràctic.
Tots/es els/les alumnes disposaran de dues convocatòries d’examen.
Superat l’examen, els/les alumnes hauran de portar a terme dues jornades de pràctica (vuit
hores, aproximadament).
Els/les alumnes que aprovin l’examen i facin les pràctiques passaran a formar part del
col·lectiu de jutges de Patinatge Artístic de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
5.- Professores
El Seminari l’impartiran les persones responsables del Comitè de Patinatge Artístic de la Unió
de Consells Esportius de Catalunya.
6.- Inscripció
Per assistir al Seminari és necessari omplir el full d’inscripció de la pàgina web de la UCEC
(www.ucec.cat).
Una vegada enviat, cal fer l’abonament de la inscripció al número de compte corrent de Caixa
Penedès:
2081 0274 42 3300003109
El concepte que ha de constar en l’abonament és la referència que apareixerà a la pàgina web
una vegada s’hagi fet la inscripció.
El període d’inscripció i de pagaments és:
del 15 d’octubre al 17 de novembre de 2010
Una vegada la UCEC comprovi que la inscripció i el pagament s’han portat a terme de forma
efectiva, s’enviarà un correu electrònic a l’adreça facilitada comunicant que totes les dades són
correctes.
El preu del Seminari és de: 30,00 euros.
7.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels
assistents i del desenvolupament del Seminari.

Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69 · Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT
Activitat
Lloc
Data

Inscrits
Assistents

Consell Esportiu
Alt Penedès
Baix Llobregat
Barcelona
Barcelonès Nord
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occidental Sud
Total

Seminari de formació per a jutges de Patinatge Artístic
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
20, 21 i 27 de novembre de 2010

25
23

Assistents

Assistència

4
5
1
2
1
2
7
1
23

8%

92%

Participació

Agrupacions Territorials
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

Assistents
23
0
0
0
0
23

Agrupacions Territorials

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 • Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

Absentisme

100%

JORNADA CLOENDA CURS 2010-2011
On?

Mas Catarro
Santa Margarida i els Monjos

Quan?
Dissabte 2 de juliol de 2011

Com arribar?
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=
c/+sant+joan,+santa+margarida+i+els+
monjos&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

Què heu de fer?
Confirmar l’assistència a la reunió i el
dinar abans del 29 de juny i arribar
puntuals el dia de la trobada!

Per què?
Per avaluar el curs que just hem acabat,
per millorar la nostra feina, per fer
propostes , per fer equip, perquè en tenim
ganes i...... perquè sí!

L’esmorzar
el posem nosaltres!

Dissabte 2 de juliol de 2011
10:30h Arribada i esmorzar
11:00h

Reunió general

12:00h Descans
12:30h REUNIÓ PER ESPORTS
14:00h Dinar (10,00 €)
16:00h Tornada a casa
(aprox)

