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1.- Presentació 
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració del Consell Esportiu 
L’Hospitalet i amb el suport del Consell Català de l’Esport, organitza el Seminari de formació de 
jutges de Gimnàstica Artística.  
 
Les sessions s’impartiran a: 
 

- Lloc: Sala de Formació (Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat) 
- Adreça: C/ Digoine, 29 
- Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
- Dies: 24, 25 i 31 de gener 
 

 veure plànol  
 
2.- Objectius 
- Formar els/les jutges de Gimnàstica Artística dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 
- Aconseguir una borsa de jutges per tal de cobrir totes les activitats gimnàstiques 

organitzades pels Consells Esportius. 
 
3.- Durada i horaris 
La duració del curs és de 20 hores distribuides de la següent manera: 
Dia 24 de gener: de 10:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores 
Dia 25 de gener: de 10:00 a 14:00 hores 
Dia 31 de gener: de 10:00 a 14:00 hores 
Pràctiques: 4 hores (aproximadament) 
 
4.- Desenvolupament de les sessions 
Els dies 24 i 25 de gener s’impartiran les classes de formació. 
 
El dia 31 de gener tindrà lloc un examen teòric i pràctic. 
Tots els/les alumnes disposaran de dues convocatòries d’examen. 
 
Superat l’examen, els/les alumnes hauran de portar a terme 1 jornada de pràctiques (4 hores, 
aproximadament). 
 
Els/les alumnes que aprovin l’examen i facin les pràctiques passaran a formar part del 
col·lectiu de jutges de Gimnàstica Artística de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
 
5.- Professora 
El seminari l’impartirà la Sra. Maria Ollé, responsable del Comitè de Gimnàstica Artística de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Carrer+Digoine,+29,+08901+L%27Hospitalet+de+Llobregat,+Barcelona,+Spain/@41.361197,2.0962064,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a49922b3f7c3e3:0xe8ce1d3897251222?hl=en
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6.- Inscripció 
Per assistir al seminari és necessari omplir el full d’inscripció de la pàgina web de la UCEC 
(www.ucec.cat) i fer l’abonament de la inscripció al següent número de compte corrent: 
 

ES34   2013   3235   9602   1009   1837 
 

El concepte que ha de constar en l’abonament és el nom complet de la persona que s’inscriu. 
 
El període d’inscripció i de pagament és: 
 

del 12 al 22 de gener 
 
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: 60,00 euros (3,00€/hora). 
 
7.- Aspectes jurídic-esportius 
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels/de 
les assistents i del desenvolupament del Seminari. 
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