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1.- Categories convocades 
 

BENJAMÍ  
Cicle Mitjà d’Educació Primària 

Nascuts/des 
2001 - 2002 

ALEVÍ 
Cicle Superior d’Educació Primària 

Nascuts/des 
1999 - 2000 

INFANTIL 
Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 
1997 - 1998 

CADET 
Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 
1995 - 1996 

JUVENIL 
Educació Secundària postobligatòria 

Nascuts/des 
1993 - 1994 

 
- A la Final Nacional només estan convocades les categories aleví, infantil, i cadet – juvenil; 

la categoria benjamí participarà a la Trobada Nacional (no competitiva – sense 
classificació). 

 
2.- Condicions de participació a la Trobada i Final Nacional 
Podran participar a la Trobada i a la Final Nacional de Gimnàstica Aeròbica els/les esportistes, 
trios i grups que compleixin els requisits següents: 
 
a) Número de gimnastes dels equips: 
 

Modalitat Nombre de components 

Trio 3 

Grup Entre 4 i 8 
 
Als/a les gimnastes 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. 

 
b) La participació és només per gimnastes sense llicència federativa. 
 
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 gimnastes participaran a la categoria que els correspon per any de 
naixement. 

 
e) Es permetrà la participació de gimnastes en una categoria immediatament superior només 

per tal de potenciar la formació de trios i grups. En aquest cas, caldrà el document 
d’autorització de la família. 

 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011 

NORMA TÈCNICA GIMNÀSTICA AERÒBICA 

TROBADA i FINAL NACIONAL 
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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, trio i grups 
Mixta. 
Exercicis, requeriments tècnics, puntuació, música, consideracions al valor tècnic i la impressió 
artística: veure annex. 
 
b) Forma de participació dels/de les gimnastes 
Cada esportista pot participar a les 3 modalitats, sent una d’elles, obligatòriament, la 
individual: 
- Individual més trio. 
- Individual més grup. 
- Individual més trio més grup 
 
No es permet la combinació “trio més grup”. 
 
c) Ordre de participació 
S’estableix el següent ordre de participació: 
 
Final Nacional 
1. Categoria cadet – juvenil. 
2. Categoria infantil. 
3. Categoria aleví. 
 
Trobada Nacional 
4. Categoria benjamí. 
 
d) Ordre d’actuació 
L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc 04 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. 
- Trio mixta. 
- Grup mixta. 
 
L’organització lliurarà un guardó als/a les tres 3 primers/es esportistes, als 3 primers trios i als 
3 primers grups 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. 
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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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Gimnàstica Aeròbica 
Una vegada reconegut a nivell internacional per la Federació Internacional de Gimnàstica, pel 
Diccionari General de l’Esport, i amb l’objectiu de diferenciar la nostra modalitat esportiva de 
l’activitat física que es realitza a centres de Fitness i Wellness, a partir d’aquest curs  
reconeixerem el nostre esport amb el nom de GIMNÀSTICA AERÒBICA. 
 
Gimnàstica aeròbica: modalitat de gimnàstica de competició practicada amb acompanyament 
musical que consisteix a executar, en una duració de temps determinada, seqüències de 
moviments d’alta intensitat, complexos i continus, originaris de l’aeròbic tradicional, en els 
quals l’esportista ha de demostrar habilitats com ara la resistència, la flexibilitat, la força, 
l’agilitat, la coordinació, el ritme i l’expressió. 
DICCIONARI GENERAL DE L’ESPORT (TERMCAT - Centre de Terminologia) 
 
1.- Música 
S’utilitzarà la música en format digital mp3, enviant les músiques a l’organització prèviament 
per correu electrònic. Això ajudarà a millorar la fiabilitat de les reproduccions. El nom de l’arxiu 
haurà de ser el de la modalitat, categoria i nom del participant o de l’entitat en cas de trio-
grup. (Exemple: “INDIVIDUAL INFANTIL NOM COGNOM” o “TRIO CADET NOM ENTITAT”). 
 
Excepcionalment aquest curs s’acceptarà el suport CD, en aquest cas cada participant haurà de 
portar la seva pròpia gravació i amb una única cançó, és a dir, que no es podran compartir els 
CD’s entre els participants 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 de l’esportista, la categoria i l’entitat. 
 
2.- Duració 
La coreografia ha de tenir una durada depenent de la modalitat i categoria. 
 

 PREBENJAMÍ 
BENJAMÍ 
ALEVÍ 

INFANTIL 
CADET-JUVENIL 

INDIVIDUAL De 1’00’’ a 1’15’’ De 1’15’’ a 1’30’’ 

TRIO i GRUP De 1’30’’ a 1’45’’ De 1’45’’ a 2’00’’ 

 
 
3.- Àrea d’actuació 
L'espai d’actuació on es desenvoluparà la coreografia serà un quadrat de: 

* 7 metres de costat per als individuals i trios. 
* 9 metres de costat per als grups. 

 
 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
CURS 2010-2011 

ANNEX 

GIMNÀSTICA AERÒBICA 
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4.- Indumentària i aparença 
Noies: Mallot de cos sencer i pantis esportius de color carn. No estan permesos els mallots de 
2 peces o les 2 peces unides per tires o bandes. L’escot del davant i el de l’esquena han de ser 
apropiats (al front no més baix que la meitat de l’estern i al darrere no més baix que la línia 
inferior dels omòplats). Al triangle inguinal, l’os del  maluc ha d’anar tapat. 
 
 
 
 
Nois: Mallot d’una peça sense obertures ni al davant ni al darrere. El tall de les cises no ha de 
ser més baix que la part inferior de les escàpules.  
 
 
 
 
Cal tenir present els següents aspectes genèrics: 
 
* El cabell ha d’anar recollit i fixat al cap. No es permet la utilització de gomes o clips 

ornamentals. 
* No es permet la utilització d'accessoris (pilotes, peses, etc...), joies, pírcings, rellotges o 

similars. 
* No es permet treure's roba durant la realització de l’exercici. 
* Els/les esportistes han de dur sabatilles esportives pròpies d’aeròbic i mitjons esportius 

blancs. 
* Cal fer un ús moderat del maquillatge, de brillants i de lluentons. 
* El mallot no ha d’estar confeccionat amb material transparent. 

 
5.- Puntuació 
Concessió i distribució dels punts: 
 
A) Per valorar el nivell o la qualitat de l'actuació dels esportistes, els jutges podran concedir 

entre zero (0) i deu (10) punts. 
 
B) La rutina de competició es puntuarà atenent dos criteris: 

* Valor tècnic. 
* Impressió artística. 

 
C) Cada jutge puntuarà la tècnica o l’artística segons quina sigui la seva especialitat, de forma 

individual. 
 

PUNTUACIÓ VALOR TÈCNIC: 
* Jumping Jacks:            1 punt 
* High leg kicks:            1 punt 
* Flexions:                     1 punt 
* Equilibri de l’àngel:       1 punt 
* Salts lliures:                1 punt 
* Gir:                             1 punt 
* Execució global de la coreografia:  4 punts 

 
Total puntuació tècnica:       10 punts 
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PUNTUACIÓ IMPRESSIÓ ARTÍSTICA: 

* Composició 
* Musicalitat 
* Passos bàsics 
* Utilització de l’espai 
* Presentació 

 
Valoració artística: de 0 a 10 punts 

 
TAULA DE VALORACIÓ DE 
LA IMPRESSIÓ ARTÍSTICA 

Perfecta 10 punts 
Excel�lent 8,0 – 9,9 punts 

Bona 6,0 – 7,9 punts 
Satisfactòria 4,0 – 5,9 punts 

Escassa 2,0 – 3,9 punts 
Bàsica 0,0 – 1,9 punts 

  
D) La puntuació total que cada jutge concedeixi als/les esportistes serà sumada amb la dels 

altres jutges del seu mateix criteri (tècnic o artístic) i dividida entre el nombre de jutges. 
Quedarà la nota parcial de valor tècnic i d’impressió artística. 

 
E) La puntuació subtotal s'obtindrà sumant els punts concedits al valor tècnic i a la impressió 

artística. 
 
F) La puntuació final resultarà de restar a la puntuació subtotal totes les penalitzacions 

obtingudes pels/per les esportistes. 
 

PENALITZACIONS DEL JUTGE PRINCIPAL: 
 
Totes les penalitzacions que es descriuen a continuació s'aplicaran després de calcular la 
puntuació final: 
 

Aspecte tècnic Penalització 
- Realitzar qualsevol dels moviments no permesos 0,5 punts 
- Duració incorrecta de la música 0,5 punts 
- Infracció de línia 0,1 punts 
- Utilització d’accessoris no permesos 0,5 punts 
- Oblidar la realització d’un element obligatori 0,5 punts 
- Contacte físic durant l'execució d'un element obligatori 0,5 punts 
- Realitzar mes o menys torres 0,5 punts 

 

TAULA DE VALORACIÓ DE L’EXECUCIÓ 
GLOBAL DE LA COREOGRAFIA 

Excel�lent 3,3 – 4,0 punts 
Bona 2,5 – 3,2 punts 

Satisfactòria 1,7 – 2,4 punts 
Escassa 0,9 – 1,6 punts 
Bàsica 0,0 – 0,8 punts 
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6.- Consideracions a la impressió artística 
 

Composició 
* L’exercici ha de ser original i únic. 
* Tota la coreografia ha de ser una unitat: música, mallot i moviments. 
* Els moviments de la coreografia han de donar intensitat. S’han d’evitar les aturades.  
* No repetir moviments, transicions ni dificultats. S’han de distribuir els passos 

coreogràfics, torres, interaccions, dificultats, moviments al terra, etc. uniformement a 
l’exercici. 

* Interaccionar amb els components del trio-grup almenys dues vegades durant la 
coreografia. 

* Realitzar torres (elevacions) durant el transcurs de les coreografies de trio-grup.  
  1 torre per les categories PREBENJAMÍ i BENJAMÍ  

  2 torres per les categories ALEVÍ i INFANTIL 
  3 torres per la categoria CADET-JUVENIL 
Es permetran les inversions dels components d’un trio-grup durant la realització de les 
torres, sempre que no estiguin en contacte amb el terra. 
 
Musicalitat 
* Es valorarà que la música sigui aeròbica. 
* S’accepta música cantada. 
* Els moviments han d’anar d’acord amb l’estil de la música i han de beneficiar també a 

l’estil del competidor. 
* Es permet barrejar diferents temes musicals sempre que la gravació sigui correcta, el 

canvi de cançó tingui un sentit i no s’apreciïn canvis bruscos entre les cançons. 
* Els efectes de so amb excés de volum o sense sentit als moviments de la coreografia 

repercutiran negativament en aquest apartat. 
 

Passos bàsics 
* Els moviments han de ser específicament de la modalitat d’aeròbic. 
* S’han de realitzar combinacions (patrons) de moviments durant tota la coreografia. 
* Els/les esportistes han de mostrar el seu nivell de coordinació. 

 
Utilització de l’espai 
* Els/les esportistes s’han de moure pels tres nivells (terra, dret i aeri). 
* Cal utilitzar tota l’àrea de competició en el transcurs de la rutina. Arribar com a mínim 

una vegada a 1 metre de cada cantonada (angle que la defineix). 
* Realitzar desplaçaments en totes les direccions (inclòs el circular). 

 
 
 
 
 
 
 

Presentació 
* Els/les esportistes han de mostrar energia i dinamisme durant la coreografia, donant 

una clara impressió atlètica i esportiva.  
* Els/les esportistes han de reflectir autoconfiança i que gaudeixen del seu esport. 
* Els trios i grups han de donar imatge d’unitat i compenetració. 
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7.- Consideracions al valor tècnic 
A) ELEMENTS OBLIGATORIS 
* Els exercicis s’han d´executar de forma correcta i com descriu la normativa.  
* Un element obligatori realitzat de forma incomplerta no es considerarà com a vàlid. Es 

recomana no complicar la realització dels exercicis obligatoris dels gimnastes amb 
elements massa complexos que no poden assumir i, per tant, acabaran realitzant de forma 
incorrecta.  

* No es permet el contacte físic entre els components d'un equip mentre es realitzen els 
elements obligatoris. 

Jumping jacks 

Salts obrint i tancant les cames. Cal executar-ne 4 d’idèntics, de forma consecutiva i mirant a 
l‘àrea de competició (de cara als  jutges) sense desplaçament. 
L’esquena s'ha de mantenir recta i els genolls alineats amb els turmells. L’alineació corporal ha 
de ser correcta. La posició d’inici i final és la de peus junts. Es permet la variació del moviment 
de braços però aquesta no influeix en l’avaluació de l’execució dels jumpings. La correcta 
execució és la que es centra al tren inferior. 
 
High Leg Kicks 

Elevacions lliures de cames. Cal executar-ne 4 de forma idèntica i consecutiva i al pla sagital 
(direcció de cada kick és recta i endavant). S’han de realitzar alternant les cames i de costat a 
l’àrea de competició (de perfil als jutges) sense desplaçament.    
La posició d’inici i final de cada kick és amb els dos peus en contacte amb el terra. Les cames 
es mantindran estirades durant l'execució de l'exercici. La correcta execució és aixecant les 
cames mínim a l’alçada de les espatlles sense que s’apreciï diferència entre l’alçada d‘una 
cama i la de l’altra. La correcta execució és la que es centra al tren inferior. 
 
Push ups 

Flexions de braços: Cal executar-ne 4 de forma idèntica i consecutiva.  
La posició d’inici i final de cada flexió és ambdues mans al terra i els colzes estesos. Les mans 
no es poden moure durant l’execució de les mateixes. No es pot arquejar l'esquena. La posició 
de les cames és lliure, sempre que no afecti al recorregut de les flexions. Està permès recolzar 
els genolls al terra només a les categories prebenjamí, benjamí i aleví. La correcta execució es 
centra al tren superior (espatlles /  braços / mans).  

Equilibri de l'àngel 

S'haurà de mantenir la posició d’equilibri sobre una cama, mantenint l’altra i el cos alineats 
paral�lelament al terra durant dos segons. 
No es pot arquejar l'esquena. S'han de mantenir les cames estirades. La posició dels braços és 
lliure però no poden servir com a base de sustentació. 
 
Salts lliures 
Cal executar dos salts consecutius lliures. S’han de distingir els dos salts.  
La posició final dels salts haurà de ser dreta i s’haurà de distingir amb claredat la fase aèria. A 
les categories de primer i segon cicle d’ESO i d’educació secundària post-obligatòria (infanti, 
cadet i juvenil) s’haurà de realitzar mínim un salt de gran amplitud (exemple: agrupat, tisores, 
cossack, carpa, gambada,...) 
 
Gir 
Cal executar 1 gir de 360º (a les categories prebenjamí, benjamí i aleví pot ser de 180º) amb 
el suport d’una cama al terra en posició de relevé (de punta). La posició de l’altra és lliure. 
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B) EXECUCIÓ GLOBAL DE LA COREOGRAFIA 
 
Es valorarà l’habilitat dels/de les esportistes de mostrar la seva capacitat física a través de: 

* Forma, postura i alineació corporal 
* Precisió dels moviments realitzats a la coreografia 
* Condicions físiques exposades: força, flexibilitat, resistència muscular i potència. 
* Ritme: s’ha de moure al temps de la música seguint les frases. 
* Sincronisme: als trios-grups els components s’han de moure com una unitat. 
* Es poden incloure elements de més dificultat que els obligatoris, però no es tindran en 

consideració per part dels jutges a la nota final. Si aquests elements són realitzats de 
forma incorrecta repercutirà negativament en la nota d’execució. 

 
8.- Consideracions de les penalitzacions. Elements no permesos 
Estan prohibits els elements que no siguin representatius de l'aeròbic: 

* Moviments acrobàtics, com ara la roda, mortals, flicflacs, verticals o moviments 
gimnàstics d'aquest tipus. Estan permeses les tombarelles i les acrobàcies realitzades 
en posició elevada a les torres. 

* Hiperextensions o hiperflexions exagerades de la columna vertebral o de qualsevol 
articulació (colzes, genolls, canells...). Es permeten els arquejos d’esquena en posició 
elevada a les torres. 
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QUADRE RESUM GIMNÀSTICA AERÒBICA 

MODALITATS 
Individual mixta: masculí i femení competiran junts a la mateixa modalitat 
Trios (3 components, poden ser mixtes)  
Grups (de 4 a 8 components, poden ser mixtes) 

CATEGORIES PREBENJAMÍ BENJAMÍ ALEVÍ INFANTIL CADET - JUVENIL 

EDAT 2003 - 2004 2001 - 2002 1999 – 2000 1997 - 1998 1995 - 1996 1993 - 1994 

MÚSICA  
INDIVIDUALS 

1’00’’-1’15’’ 1’00’’-1’15’’ 1’00’’-1’15’’ 1’15’’-1’30’’ 1’15’’-1’30’’ 

MÚSICA TRIOS-
GRUPS 1’30’’-1’45’’ 1’30’’-1’45’’ 1’30’’-1’45’’ 1’45’’-2’00’’ 1’45’’-2’00’’ 

DIFICULTATS 
OBLIGATÒRIES 

4 Jumping Jacks 
 

4 Push ups 
(opció genolls) 

 
4 High Leg Kicks 

 
Àngel 

 
2 Salts lliures 

 
Gir (min.180º) 

4 Jumping Jacks 
 

4 Push ups 
(opció genolls) 

 
4 High Leg Kicks 

 
Àngel 

 
2 Salts lliures 

 
Gir (min.180º) 

4 Jumping Jacks 
 

4 Push ups 
(opció genolls) 

 
4 High Leg Kicks 

 
Àngel 

 
2 Salts lliures 

 
Gir (min.180º) 

4 Jumping Jacks 
 

4 Push ups 
 

4 High Leg Kicks 
 

Àngel 
 

2 Salts lliures 
(1 gran amplitud) 

 
Gir (min.360º) 

4 Jumping Jacks 
 

4 Push ups 
 

4 High Leg Kicks 
 

Àngel 
 

2 Salts lliures 
(1 gran amplitud) 

 
Gir (min.360º) 

INTERACCIONS 2 2 2 2 2 

ELEVACIONS 
TORRES 1 1 2 2 3 



 
 
 
 
 
                  

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 

JORNADA INFORMATIVA PER A ENTRENADORS/ES DE GIMNÀSTICA AERÒBICA 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès Sud), 20 de novembre de 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
Consell Esportiu del Barcelonès Sud 
 
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 Barcelonès Sud, amb el 
suport del Consell Català de l’Esport, organitzen la “Jornada informativa per a entrenadors/es 
de Gimnàstica Aeròbica”.  
 
La sessió s’impartirà a: 
 
- Lloc: Consell Esportiu del Barcelonès Sud 
- Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
- Dia: 20 de novembre de 2010 
- Adreça: C/ Digoine 29 
 

Veure plànol
 
2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la normativa tècnica de la Gimnàstica 
Aeròbica dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2010 – 2011. 
 
3.- Horaris
09.45 – 10.00 hores: lliurament de documentació. 
10.00 – 12.00 hores: desenvolupament de la jornada. 
 
 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 
c/ Conxita Supervia, 17     Entresòl 1a     08028 Barcelona 
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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 
- Propers cursos de formació per a entrenadors/es 
- 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 18 d’octubre i 17 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 Gimnàstica Aeròbica 
aerobic@ucec.cat
 
 
Barcelona, 18 d’octubre de 2010 
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Activitat
Lloc
Data

Inscrits 12
Assistents 11

Consell Esportiu Assistents
Baix Llobregat 8
Barcelona 1
Segrià 1
Vallès Occidental Sabadell 1

Total 11

Agrupacions Territorials Assistents
Barcelona 10
Girona 0
Lleida 1
Tarragona 0
Terres de l'Ebre 0

Total 11

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT

Jornada Informativa d'entrenadors/es de Gimnàstica Aeròbica
Hospitalet de Llobregat (Barcelonès Sud)
20 de novembre de 2010 

Assistència

8%

92%

Participació Absentisme

Agrupacions Territorials

91%

9%

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
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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 

SESSIÓ DE RECICLATGE PER A JUTGES DE GIMNÀSTICA AERÒBICA 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès Sud), 20 de novembre de 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
Consell Esportiu del Barcelonès Sud 
 
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 Barcelonès Sud, amb el 
suport del Consell Català de l’Esport, organitzen la “Sessió de reciclatge per a jutges de 
Gimnàstica Aeròbica”.  
 
La sessió s’impartirà a: 
 
- Lloc: Consell Esportiu del Barcelonès Sud 
- Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
- Dia: 20 de novembre de 2010 
- Adreça: C/ Digoine 29 
 

Veure plànol 
 
2.- Objectius 
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la normativa tècnica de la Gimnàstica 
Aeròbica dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2010 – 2011. 
 
3.- Horaris 
10.00 – 10.15 hores: lliurament de documentació. 
10.15 – 14.00 hores: desenvolupament de la jornada. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                  

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  
 

4.- Desenvolupament de la jornada 
Els temes que es tractaran durant la Jornada seran els següents: 
- Modificacions a la normativa 
- Exercicis 
- Puntuacions 
 
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 18 d’octubre i 17 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 Gimnàstica Aeròbica 
aerobic@ucec.cat 
 
 
Barcelona, 18 d’octubre de 2010 

 



 



Activitat
Lloc
Data

Inscrits 12
Assistents 11

Consell Esportiu Assistents
Baix Llobregat 8
Barcelona 1
Segrià 1
Vallès Occidental Sabadell 1

Total 11

Agrupacions Territorials Assistents
Barcelona 10
Girona 0
Lleida 1
Tarragona 0
Terres de l'Ebre 0

Total 11

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT

Sessió de reciclatge per a Jutges de Gimnàstica Aeròbica
Hospitalet de Llobregat (Barcelonès Sud)
20 de novembre de 2010 

Assistència

92%

8%

Participació Absentisme

Agrupacions Territorials

99%

1%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre
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