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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 

SESSIÓ DE RECICLATGE PER A JUTGES DE PATINTGE ARTÍSTIC 

Santa Margarida i Els Monjos (Alt Penedès), 14 de gener de 2011 

 

 
 
 
Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
 
Col·labora: 
Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
 
1.- Presentació 
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès i el suport del Consell Català de l’Esport, organitza la Sessió de reciclatge per a jutges 
de patinatge artístic dels JEEC. 
 
La sessió s’impartirà a: 
- Lloc: Mas Catarro 
- Municipi: Santa Margarida i Els Monjos (Alt Penedès) 
- Dia: Dissabte 14 de gener de 2012 
- Adreça: C/ Sant Joan 
 

Veure plànol 
 
2.- Objectius 
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la normativa tècnica de Patinatge 
Artístic del curs 2011 – 2012 i comentar l’experiència del curs passat. 
 
3.- Horaris 
15.45 – 16.00 hores: lliurament de documentació. 
16.00 – 20.00 hores: desenvolupament de la sessió. 
 
 
 

http://viewat.org/?i=es&id_pn=7686&sec=pn
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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) del 30 de desembre al 12 de gener. 
 
La inscripció és gratuïta. 
 
És obligatori que totes aquells jutges que vulguin puntuar el curs 2011 – 2012 en els 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya realitzin la sessió de reciclatge. En cas que no 
es pugui assistir, feu-nos-ho saber a patinatge@ucec.cat per trobar possibles 
solucions. 
 
6.- Aspectes jurídic-esportius 
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels/de 
les assistents i del desenvolupament de la jornada. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 30 de desembre de 2011 
 
 

http://www.ucec.cat/
mailto:artistica@ucec.cat

