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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 les Finals i Trobades Territorials estan convocades les categories benjamí, aleví, infantil 

i cadet - juvenil dels nivells A i B. 
- A la Final Nacional només estan convocades les categories aleví, infantil, i cadet - juvenil 

de nivell A. 
 
2.- Condicions de participació a les Trobades i Finals Territorials i Nacional 
Podran participar a les Trobades i Finals de Gimnàstica Rítmica els/les gimnastes i els conjunts 
que compleixin els requisits següents: 
 
a) Número de gimnastes dels conjunts: 
 

Categories Nombre de components 

Benjamí i Aleví 5 o 6 (es permet la inscripció de 2 reserves) 

Infantil i Cadet-Juvenil 5 (es permet la inscripció de 2 reserves) 

 
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.  

Excepcionalment es permet la participació de gimnastes de la Federació Catalana que 
només hagin participat en els nivells de promoció (I, II i III). 

 
c) Haver participat tots els/les gimnastes 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. 

 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011 

NORMA TÈCNICA GIMNÀSTICA RÍTMICA 

TROBADES i FINALS TERRITORIALS - FINAL NACIONAL 
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e) Es permetrà la participació de gimnastes en una categoria immediatament superior només 
per tal de potenciar la formació dels conjunts. En aquesta 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 
Femení i masculí. 
Aparells, exigències tècniques, puntuació, durada, música i dificultats “a” específiques dels 
JEEC: 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 conjunts 
Mixta. 
Aparells, exigències tècniques, puntuació, durada, música i dificultats “a” específiques dels 
JEEC: veure annex. 
 
c) Limitacions de la participació dels/de les esportistes 
Els/les esportistes que participin en la Final Nacional de Gimnàstica Rítmica Individual i en la 
Final Nacional de Gimnàstica Rítmica Conjunts ho hauran de fer representant a la mateixa 
entitat. 
 
Per tal d’afavorir la creació de conjunts es permetrà: 
- que els/les gimnastes que participin en nivell B com a individuals puguin participar a 

conjunts en nivell A. 
- que un/a gimnasta individual de nivell A participi en un conjunt de nivell B de categoria 

superior. En el moment que el conjunt estigui integrat per 3 gimnastes de nivell A i 2 de 
nivell B, aleshores aquest haurà de participar obligatòriament al nivell A. 

 
d) 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. 
 
e) 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. 
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4.- Classificacions i guardons  
S’establiran les següents classificacions per a les categories aleví, infantil i cadet – juvenil: 
- Individual femení. 
- Individual masculí. 
- Conjunts mixta. 
 
L’organització lliurarà un guardó als/a les tres 3 primers/es gimnastes i als 3 primers conjunts 
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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1.- Aparells 
a) Aparells a utilitzar en funció de les categories: 
 

 Aparells del nivell A 
Benjamí Mans Lliures 

Aleví Pilota 
Infantil Cèrcol 

Cadet - Juvenil Cèrcol 
 
 
b) Característiques dels aparells 
 

 Característiques 

Pilota Diàmetre mínim: 16 cm. 
Pes aproximat: 350 grams 

Cèrcol Diàmetre interior de 80 a 90 cm. (proporcional a la 
gimnasta) 

 
 
2.- Durada dels exercicis 
Per a totes les categories la durada dels exercicis serà obligatòriament entre 1’15’’ i 1’30’’. 
 
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/les 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, l’entitat i el número de sortida. 
 
És obligatori col�locar el carnet d’esportista a la caràtula del CD. 
 
4.- Puntuació 
 

(D1 + D2)/2 + ART + EXE - PENALITZACIONS 

 
El criteri utilitzat per desempatar serà l'execució. 
 
 
 
 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011 
GIMNÀSTICA RÍTMICA INDIVIDUAL 

NIVELL A 
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5.-Exigències tècniques dels exercicis, puntuació i penalitzacions 
 
 
 
 
 
 
DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
6 a o A (màxim) = 0.60 punts 

 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions  

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 6 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� A la categoria benjamí A no es poden realitzar dificultats a o A que no estiguin reflectides a 

la fitxa. 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA BENJAMÍ 
NIVELL A 

(MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal). 
� Mínim 1 element de risc 
� Màxim 2 elements de risc 
 
2. Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis han de tenir com a mínim 2 elements pre-acrobàtics aïllats i com a màxim 3. 
(Veure document Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
3. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 

0.20 
Per manca o excés de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim:  
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 a, A o B = 1.60 punts  

 (2 dif de cada GCO) 
 
b) Per als exercicis de Pilota els quatre grups corporals han d’estar representats, NO es prenen 
en consideració els grups corporals obligatoris de cada aparell.  
Tots els grups corporals han d’estar representats de forma equilibrada, independentment de 
l’aparell, sense que existeixin entre cada grup corporal més de 2 dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Es poden realitzar fins a 4 dificultats a o A fora de la fitxa per tal de bonificar la D2. 
� Per tal que la D1 sigui vàlida ha de realitzar-se amb mestria de l’aparell, encara que no 

estigui la mestria declarada a la D2. 
 
 
 
 

CATEGORIA ALEVÍ 
NIVELL A 
(PILOTA) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 3 punts 
1 element de risc 

 
b) Composició 
� Mestratge amb o sense llançament (segons codi FIG 2009-2012). 
� L’exercici ha de tenir un element de risc d’aparell. (a fitxa) 
� Mínim 1 elements pre-acrobàtics aïllats o en sèrie i màxim 3. 
(Veure documents Nota explicativa D2 i Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.20 
Per manca de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor incorrecte de la dificultat de l’aparell. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 a, A, B o C = 2.40 punts  

(2 dif de cada GCO) 
 
b) Per als exercicis de Cèrcol els quatre grups corporals han d’estar representats, NO es 
prenen en consideració els grups corporals obligatoris de cada aparell.  
Tots els grups corporals han d’estar representats de forma equilibrada, independentment de 
l’aparell, sense que existeixin entre cada grup corporal més de 2 dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Es poden realitzar fins a 4 dificultats a o A fora de la fitxa per tal de bonificar la D2. 
� Per tal que la D1 sigui vàlida ha de realitzar-se amb mestratge de l’aparell, encara que no 

estigui el mestratge declarat a la D2. 
 
 
 

CATEGORIA INFANTIL 
NIVELL A 
(CÈRCOL) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 3 punts 
 1 element de risc 

 
b) Composició 
� Mestratge amb o sense llançament (segons codi FIG 2009-2012). 
� L’exercici ha de tenir 1 element de risc d’aparell. (a fitxa) 
� Mínim 1 elements pre-acrobàtics aïllats o en sèrie i màxim 3. 
(Veure documents Nota explicativa D2 i Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.20 
Per manca de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor incorrecte de la dificultat de l’aparell. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
10 a, A, B o C = 3.00 punts  

(2 dif de cada GCO) 
 
b) Per als exercicis de Cèrcol els quatre grups corporals han d’estar representats, NO es 
prenen en consideració els grups corporals obligatoris de cada aparell.  
Tots els grups corporals han d’estar representats de forma equilibrada, independentment de 
l’aparell, sense que existeixin entre cada grup corporal més de 2 dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 
3. Aclariments D1 
� Es poden realitzar com a màxim 10 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Es poden realitzar fins a 4 dificultats a o A fora de la fitxa per tal de bonificar la D2. 
� Per tal que la D1 sigui vàlida ha de realitzar-se amb mestratge de l’aparell, encara que no 

estigui el mestratge declarat a la D2. 
 
 
 
 

CATEGORIA CADET - JUVENIL 
NIVELL A  
(CÈRCOL) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 3 punts 
1 element de risc 

 
b) Composició 
� Mestratge amb o sense llançament (segons codi FIG 2009-2012). 
� L’exercici ha de tenir 1 element de risc d’aparell. (a fitxa) 
� Mínim 1 elements pre-acrobàtics aïllats o en sèrie i màxim 3. 
(Veure documents Nota explicativa D2 i Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.20 
Per manca de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor incorrecte de la dificultat de l’aparell. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
 



 
 
 
 
 
Annex Gimnàstica Rítmica individual Nivell B                                Data de publicació: 03 de novembre de 2010 
Curs 2010 - 2011                                                                                    Darrera actualització: 13 de gener de 2011
                                                                                                                                                       Pàgina 1 de 9                                             
                  

 
 
 
 
 
1.- Aparells 
a) Aparells a utilitzar en funció de les categories: 
 

 Aparells del nivell B 
Benjamí Mans Lliures 

Aleví Mans Lliures 
Infantil Mans Lliures 

Cadet - Juvenil Mans Lliures 
 
2.- Durada dels exercicis 
Per a totes les categories la durada dels exercicis serà obligatòriament entre 1’15’’ i 1’30’’. 
 
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/les 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, l’entitat i el número de sortida. 
 
És obligatori col�locar el carnet d’esportista a la caràtula del CD. 
 
4.- Puntuació 
 

(D1 + D2)/2 + ART + EXE - PENALITZACIONS 

 
El criteri utilitzat per desempatar serà l'execució. 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011 
GIMNÀSTICA RÍTMICA INDIVIDUAL 

NIVELL B 
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5.-Exigències tècniques dels exercicis, puntuació i penalitzacions 
 
 
 
 
 
 
DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
6 a o A = 0.60 punts 

 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions  

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 6 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Als exercicis de Mans Lliures no es poden realitzar dificultats a o A que no estiguin 

reflectides a la fitxa. 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA BENJAMÍ 
NIVELL B 

(MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal). 
� Mínim 1 element de risc 
� Màxim 2 elements de risc 
 
2. Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis han de tenir com a mínim 1 element pre-acrobàtic aïllats i com a màxim 2. 
(Veure document Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
3. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 

0.20 
Per manca o excés de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

 
La D2 de Mans Lliures no té valor inicial, però es penalitzarà segons les indicacions anteriors. 
 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim:  
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
6 a, A o B = 1.20 punts  

(1 dif de cada GCO) 
 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 6 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Als exercicis de Mans Lliures no es poden realitzar dificultats a o A que no estiguin 

reflectides a la fitxa. 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA ALEVÍ 
NIVELL B 

(MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal). 
 
Els exercicis han de tenir 2 elements de risc. 
 
2. Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis han de tenir com a mínim 2 elements pre-acrobàtics aïllats i com a màxim 3. 
(Veure document Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
3. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 

0.20 
Per manca o excés de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

 
La D2 de Mans Lliures no té valor inicial, però es penalitzarà segons les indicacions anteriors. 
 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012) 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 a, A, B o C= 2.40 punts (màxim) 

(2 dif de cada GCO) 
 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Als exercicis de Mans Lliures no es poden realitzar dificultats a o A que no estiguin 

reflectides a la fitxa. 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA INFANTIL 
NIVELL B 

(MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal). 
 
Els exercicis han de tenir 2 elements de risc. 
 
2. Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis han de tenir com a mínim 2 elements pre-acrobàtics aïllats i com a màxim 3. 
(Veure document Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
3. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 

0.20 
Per manca o excés de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

 
La D2 de Mans Lliures no té valor inicial, però es penalitzarà segons les indicacions anteriors. 
 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 a, A, B o C = 2.40 punts (màxim) 

(2 dif de cada GCO) 
 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor no permès. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Als exercicis de Mans Lliures no es poden realitzar dificultats a o A que no estiguin 

reflectides a la fitxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA CADET - JUVENIL 
NIVELL B  

(MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal). 
 
Els exercicis han de tenir 2 elements de risc. 
 
2. Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis han de tenir com a mínim 2 elements pre-acrobàtics aïllats i com a màxim 3. 
(Veure document Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
3. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 

0.20 
Per manca o excés de cada element de risc. 
Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

 
La D2 de Mans Lliures no té valor inicial, però es penalitzarà segons les indicacions anteriors. 
 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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1.- Aparells 
a) Aparells a utilitzar en funció de les categories: 
 

 Aparells del nivell A 

Benjamí 5/6 Mans Lliures 

Aleví 
2/3 Mans Lliures 

3 Pilotes 

Infantil 5 Cèrcols 

Cadet - Juvenil 
3 Cèrcols 
2 Cintes 

 
b) Característiques dels aparells: 
 

 Característiques 

Pilota Diàmetre mínim: 16 cm. 
Pes aproximat: 350 grams 

Cèrcol Diàmetre interior de 80 a 90 cm. 
(proporcional a la gimnasta) 

Cintes Longitud: mínim 5 metres. 
 
2.- Durada dels exercicis 
Per a totes les categories la durada dels exercicis serà obligatòriament: 
 

 Temps Música 
Benjamí 1’30’’ a 1’45’’ 

Aleví 1’45’’ a 2’00’’ 
Infantil 2’15’’ a 2’30’’ 

Cadet - Juvenil 2’15’’ a 2’30’’ 
 
3.- 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 els 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 de l’esportista, la categoria, l’entitat i el número de sortida. 
 
És obligatori col�locar els carnets dels/de les gimnastes a la caràtula del CD. 
 
4.- Puntuació 
 

(D1 + D2)/2 + ART + EXE - PENALITZACIONS 

 
El criteri utilitzat per desempatar serà l'execució. 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011 
GIMNÀSTICA RÍTMICA CONJUNTS 

NIVELL A 
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5.-Exigències tècniques dels exercicis, puntuació i penalitzacions 
 
 
 
 
 
 
DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
6 a o A (màxim) = 0,60 punts 

 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència. 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC. 
(Veure document Quadre recull dificultats específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions  

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per realitzar una dificultat no declarada a la fitxa. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 6 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� A la categoria benjamí A no es poden realitzar dificultats a o A que no estiguin reflectides a 

la fitxa. 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA BENJAMÍ 
NIVELL A 

(MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 2 punts 
Màxim 4 col�laboracions de risc corporal 

 
b) Composició: 
 
Col�laboracions 
(Veure Nota Explicativa D2 Conjunts). 
 
Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal).  
� Mínim 1 element de risc 
� Màxim 2 elements de risc 
Han de ser realitzats per les 5/6 gimnastes. 
 
Elements pre-acrobàtics 
(Veure document Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
4. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Per símbol de la col�laboració incorrecte. 

0.20 Per manca de cada element de risc. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor de la col�laboració incorrecte. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim:  
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 DIF = 2,80 punts  

(mínim 1 dif G.C. a, A o B) 
(màxim 4 intercanvis D o E) 

 
b) Per als exercicis de conjunts els quatre grups corporals han d’estar representats. 
 
c) Valor de les dificultats corporals 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC. 
(Veure document Quadre recull dificultats específiques a). 
 
Valor dels intercanvis 
� Dificultat D = 0.40 
� Dificultat E = 0.50 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada.  
Per realitzar dificultat no declarada de valor igual o superior a B. 
Si la gimnasta que realitza la dif corporal a una dif mixta, realitza més 
d’una dificultat corporal. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Es poden realitzar fins a 4 dificultats a o A fora de la fitxa per tal de bonificar la D2. 
� Els intercanvis poder ser de 4 metres a la categoria Aleví. 
 
 
 

CATEGORIA ALEVÍ 
NIVELL A 

(2/3 MANS LLIURES – 3 PILOTES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 4 punts 
Màxim 1 element de risc 

 
b) Composició 
� Col�laboracions (les col�laboracions per a M.LL. seran vàlides. Tenint en compte que 

l’aparell no por estar estàtic). 
� Mestratge amb o sense llançament (segons codi FIG 2009-2012). 
� L’exercici ha de tenir com a màxim un element de risc d’aparell. 
(Veure documents Nota explicativa D2 Conjunts i Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 
0.20 Per manca de cada element de risc. 

0.30 
Valor incorrecte del mestratge de l’aparell i/o col�laboració. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 DIF = 3,20 punts  

(mínim 1 dif G.C. a, A, B o C) 
(màxim 4 intercanvis D o E) 

 
b) Per als exercicis de conjunts els quatre grups corporals han d’estar representats. 
 
c) Valor de les dificultats corporals 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC. 
(Veure document Quadre recull dificultats específiques a). 
 
Valor dels intercanvis 
� Dificultat D = 0.40 
� Dificultat E = 0.50 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada.  
Per realitzar dificultat no declarada de valor igual o superior a B. 
Si la gimnasta que realitza la dif corporal a una dif mixta, realitza més 
d’una dificultat corporal. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Es poden realitzar fins a 4 dificultats a o A fora de la fitxa per tal de bonificar la D2. 
� Els intercanvis poder ser de 4 metres a la categoria Infantil. 

 

CATEGORIA INFANTIL 
NIVELL A 

(5 CÈRCOLS) 



 
 
 
 
 
Annex Gimnàstica Rítmica Conjunts Nivell A                                Data de publicació: 25 de novembre de 2010 
Curs 2010 - 2011                                                                             Pàgina 7 de 9                                             
                  

DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 4 punts 
Màxim 1 element de risc 

 
b) Composició 
� Col�laboracions  
� Mestratge amb o sense llançament (segons codi FIG 2009-2012). 
� L’exercici ha de tenir com a màxim un element de risc d’aparell. 
(Veure documents Nota explicativa D2 Conjunts i Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 
0.20 Per manca de cada element de risc. 

0.30 
Valor incorrecte del mestratge de l’aparell i/o col�laboració. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 DIF = 4,00 punts  

(mínim 1 dif G.C. a, A, B o C) 
(màxim 4 intercanvis D o E) 

 
b) Per als exercicis de conjunts els quatre grups corporals han d’estar representats. 
 
c) Valor de les dificultats corporals 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC. 
(Veure document Quadre recull dificultats específiques a). 
 
Valor dels intercanvis 
� Dificultat D = 0.40 
� Dificultat E = 0.50 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès. 
Per cada dificultat no autoritzada.  
Per realitzar dificultat no declarada de valor igual o superior a B. 
Si la gimnasta que realitza la dif corporal a una dif mixta, realitza més 
d’una dificultat corporal. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses. 
 

3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� Es poden realitzar fins a 4 dificultats a o A fora de la fitxa per tal de bonificar la D2. 
 
 
 

CATEGORIA CADET - JUVENIL 
NIVELL A  

(3 CÈRCOLS – 2 CINTES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 4 punts 
Màxim 1 element de risc 

 
b) Composició 
� Col�laboracions.  
� Mestratge amb o sense llançament (segons codi FIG 2009-2012). 
� L’exercici ha de tenir com a màxim un element de risc d’aparell. 
(Veure documents Nota explicativa D2 Conjunts i Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 
0.20 Per manca de cada element de risc. 

0.30 
Valor incorrecte del mestratge de l’aparell i/o col�laboració. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès. 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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1.- Número gimnastes per conjunt 
 

 Nombre de gimnastes 
Benjamí 5/6 Mans Lliures 

Aleví 5/6 Mans Lliures  
Infantil 5 Mans Lliures  

Cadet - Juvenil  5 Mans Lliures  
 
 
2.- Durada dels exercicis 
Per a totes les categories la durada dels exercicis serà obligatòriament: 
 

 Temps Música 
Benjamí 1’30’’ a 1’45’’ 

Aleví 1’45’’ a 2’00’’ 
Infantil 2’15’’ a 2’30’’ 

Cadet - Juvenil 2’15’’ a 2’30’’ 
 
3.- 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 els 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 de l’esportista, la categoria, l’entitat i el número de sortida. 
 
És obligatori col�locar els carnets dels esportistes a la caràtula del CD. 
 
4.- Puntuació 
 

(D1 + D2)/2 + ART + EXE – PENALITZACIONS 

 
El criteri utilitzat per desempatar serà l'execució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011 
GIMNÀSTICA RÍTMICA CONJUNTS 

NIVELL B (MANS LLIURES) 
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5.-Exigències tècniques dels exercicis, puntuació i penalitzacions 
 
 
 
 
 
 
DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
6 a o A (màxim) = 0.60 punts 

(mínim 1 dif G.C. a, A) 
 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència 
(mínim 1 dificultat de cada GC). 
 
c) Valor de les dificultats 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC. 
(Veure document Quadre recull dificultats específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions  

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès (superiors a A). 
Per realitzar una dificultat no declarada a la fitxa. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses (més de 6 DIF). 
 

 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 6 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
� No es poden realitzar dificultats a o A que no estiguin reflectides a la fitxa. 
 
 
 
 
 

CATEGORIA BENJAMÍ 
NIVELL B 

(5/6 MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 2 punts 
Màxim 4 col�laboracions de risc corporal 

Mínim 1 element risc 
 
b) Composició: 
 
Col�laboracions 
(Veure Nota Explicativa D2 Conjunts). 
 
Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal).  
� Mínim 1 element de risc 
� Màxim 2 elements de risc 
Han de ser realitzats per les 5/6 gimnastes. 
 
Elements pre-acrobàtics 
(Veure document Quadre recull elements pre-acrobàtics). 
 
4. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Per símbol de la col�laboració incorrecte. 

0.20 Per manca de cada element de risc. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor col�laboració incorrecte. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès (màxim 2 punts). 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim:  
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
6 a, A o B (màxim) = 1.20 punts  

(mínim 1 dif G.C. a, A o B) 
 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència 
(mínim 1 dificultat de cada GC). 
 
c) Valor de les dificultats corporals 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC. 
(Veure document Quadre recull dificultats específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès (superiors a B). 
Per realitzar una dificultat no declarada a la fitxa. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses (màxim 6 DIF). 
 

3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 6 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA ALEVÍ 
NIVELL B 

(5/6 MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 2 punts 
Màxim 4 col�laboracions de risc corporal 

Mínim 1 element de risc 
 
b) Composició 
 
Col�laboracions 
(Veure Nota Explicativa D2 Conjunts). 
 
Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal).  
� Mínim 1 element de risc 
� Màxim 2 elements de risc 
Han de ser realitzats per les 5/6 gimnastes. 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Per símbol de la col�laboració incorrecte. 

0.20 Per manca de cada element de risc. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor col�laboració incorrecte. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès (màxim 2 punts). 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 a, A ,B o C = 2.40 punts  

(mínim 2 dif G.C. a, A, B o C) 
 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència 
(mínim 2 dificultats de cada GC). 
 
c) Valor de les dificultats corporals 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC (veure document Quadre recull dificultats 
específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès (superiors a C). 
Per realitzar una dificultat no declarada a la fitxa. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses (màxim 8 DIF). 
 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA INFANTIL 
NIVELL B 

(5 MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 2 punts 
Màxim 4 col�laboracions de risc corporal 

Mínim 1 element de risc 
 
b) Composició 
 
Col�laboracions 
(Veure Nota Explicativa D2 Conjunts). 
 
Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal).  
� Mínim 1 element de risc 
� Màxim 2 elements de risc 
Han de ser realitzats per les 5 gimnastes. 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Per símbol de la col�laboració incorrecte. 

0.20 Per manca de cada element de risc. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor col�laboració incorrecte. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès (màxim 2 punts). 

 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTAT 1 (D1) 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

NIVELL DE DIFICULTATS 
8 DIF = 2.40 punts  

(mínim 2 dif G.C. a, A, B o C) 
 
b) Per als exercicis de Mans Lliures els quatre grups corporals han d’estar representats, mínim 
1 dificultat de cada GCO, sense que existeixi entre elles més de dues dificultats de diferència 
(mínim 2 dificultats de cada GC). 
 
c) Valor de les dificultats corporals 
� Dificultat C = 0.30 
� Dificultat B = 0.20 
� Dificultat A = 0.10 
� Dificultat a = 0.05 
Les dificultats “a” són les específiques dels JEEC. 
(Veure document Quadre recull dificultats específiques a). 
 
d) Les següents dificultats no estan permeses: 
� Dificultats d’un valor superior al permès. 
� Les dificultats amb tour lent sobre genolls. 
� Les dificultats de gir sobre genolls. 
 
2. Penalitzacions 

 
Penalitzacions 

0.10 Símbol de la dificultat incorrecte. 

0.30 

Valor incorrecte. 
Per manca d’una dificultat d’algun grup corporal. 
Per cada dificultat que excedeixi el valor permès (superiors a C). 
Per realitzar una dificultat no declarada a la fitxa. 
Per cada dificultat no autoritzada. 
Per desequilibri en el repartiment de les dificultats dels diferents GCO. 

0.50 Si la fitxa presenta més dificultats de les permeses (màxim 8 DIF). 
 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA CADET - JUVENIL 
NIVELL B 

(5 MANS LLIURES) 
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DIFICULTAT 2 (D2) 
 
1. Generalitats 
a) Número i valor màxim: 
 

VALOR D2 = 2 punts 
Màxim 4 col�laboracions de risc corporal 

Mínim 1 element de risc 
 
b) Composició 
 
Col�laboracions 
(Veure Nota Explicativa D2 Conjunts). 
 
Elements de risc 
Un element de risc de Mans Lliures es tracta d’una combinació de dues rotacions sobre l’eix 
vertical o horitzontal (un tour plongé es considera element corporal amb rotació de l’eix 
horitzontal).  
� Mínim 1 element de risc 
� Màxim 2 elements de risc 
Han de ser realitzats per les 5 gimnastes. 
 
2. Penalitzacions 
 

Penalitzacions 
0.10 Per símbol de la col�laboració incorrecte. 

0.20 Per manca de cada element de risc. 
Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

0.30 
Valor col�laboració incorrecte. 
Error en la suma final de la D2. 
Valor de la D2 a la fitxa superior al permès (màxim 2 punts). 

 
3. Aclariments 
� Es poden realitzar com a màxim 8 dificultats. 
� Totes les dificultats han d’estar reflectides a la fitxa en l’ordre en que es realitzen. 
 
ARTÍSTIC 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
EXECUCIÓ 
Segons codi FIG 2009-2012. 
La nota serà de 0.00 a 10.00 punts. 
 
PENALITZACIONS 
(Veure codi FIG 2009-2012). 
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DIFICULTATS DE SALT SIMBOLOGIA 

Salt vertical amb cames juntes 

 

Salt passé 

 

Salt agrupat 

 

Salt gallop 

 

Temps levé 

 

 

DIFICULTATS D'EQUILIBRI SIMBOLOGIA 

Equilibri en cupé obert o tancat 

         

Equilibri amb obertura de la cama a 45º (totes les 
posicions) 

   

Posició passé obert o tancat (sense relevé) 

             

Posició grand écart lateral o frontal amb ajuda (sense 
relevé) 

       

Posició grand écart en cercle amb ajuda (sense 
relevé) 

 

QUADRE RECULL DE DIFICULTATS ESPECÍFIQUES 
DIFICULTAT a = 0.05 
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DIFICULTATS DE GIR SIMBOLOGIA 

Gir en cupé (obert o tancat) (360º) 

                             

Gir amb obertura de la cama a 45º (totes 
les posicions) (360º) 

                      

Deboulé o pas chainé de 360º 

 

Gir en passé de 180º 

                              

Gir amb obertura de 90º (frontal, lateral, 
atittude o arabesque) (180º)  

 

Gir en grand écart frontal o lateral amb 
ajuda (180º) 
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DIFICULTATS DE FLEXIBILITAT SIMBOLOGIA 

Extensió de tronc des de genolls amb cames juntes com a mínim 
a 90º 

 

Rotació a l'eix horitzontal enllaçada amb posició d'extensió de 
tronc de genolls amb cames juntes 
  

Extensió de tronc dempeus amb cames juntes com a mínim a 90º 

 

Rotació a l'eix horitzontal enllaçada amb extensió de tronc de 
peus amb cames juntes.  

 

Posició lumbar  

Sapo amb passada per l'espagat frontal 

 

Espagat en el pla sagital i canviar al pla frontal (o viceversa) 

 

Penché amb recolzament d'una mà a terra 

 

Tour plongé amb ajuda d'una mà a terra 

 

Posició passé amb extensió de tronc (enrere) 

 

Pujada d'ona 
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ELEMENTS PRE-ACROBÀTICS PERMESOS 

Tombarella endavant  Sardina  

Tombarella endarrere  Paloma 

Passada per terra sobre els glutis  Volada 

Roda lateral Ralenkova 

Passada per terra sobre l'esquena amb 
cames juntes  

Vertical pont 

Passada per terra sobre l'esquena amb 
cames obertes  

Remuntat 

Gir 360⁰ extesa a terra  

 
Diferent base de recolzament significa pre-acrobàcia diferent. Per exemple: 
 
� Roda de colzes 
� Roda amb una mà 
� Tombarella endavant 
� Tombarella endarrere 
 
 

Penalitzacions 

0.20 Per cada repetició d’element pre-acrobàtic. 

 
 
Aclariment 
Una pre-acrobàcia utilitzada en un element de risc no compta com a element pre-acrobàtic. 
Una pre-acrobàcia utilitzada com a element de risc no es pot repetir com a element pre-
acrobàtic. 

 

QUADRE RECULL D’ELEMENS PRE-ACROBÀTICS 
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ACLARIMENTS MANS LLIURES D2   
  
Element de risc: combinació de dues rotacions sobre l'eix horitzontal o vertical. 
Exemples:  
 Deboule + roda 
 Roda + tombarella 
 Deboule + deboule 
  
Per passar d'un element de rotació a altre només es pot realitzar un recolzament. 
 

  E.R. Mínims E.R. Màxims 

Benjamí A 1 2 

Benjamí B 1 2 

Aleví B 2 2 

Infantil B 2 2 

Cadet B 2 2 
 
Els E.R. en els exercicis de mans lliures no es deuen reflectir a la fitxa. La columna de D2 en 
els exercicis de mans lliures haurà d'estar sense omplir. 
 
Les inversions que trobem al Quadre Recull d'Elements Pre-Acrobàtics, que s'utilitzin com a 
E.R. no es comptabilitzaran com Element Pre-acrobàtic. 
 
Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis de mans lliures han de seguir el següent quadre segons la categoria i han de ser 
pre-acrobàcies aïllades. 
 

  E.P-A. Mínims E.P-A. Màxims 

Benjamí A 2 3 

Benjamí B 1 2 

Aleví B 2 3 

Infantil B 2 3 

Cadet B 2 3 
 
Un element pre-acrobàtic que s'utilitza com a inversió prèvia a la dificultat es considerarà com 
a element pre-acrobàtic i part de la dificultat. 
 

Penalitzacions 

Per manca o excés de cada element de risc  

Per manca  o excés de cada element pre-acrobàtic.  0,20 

Per cada repetició d'element pre-acrobàtic.  
 
La D2 de Mans lliures no té valor inicial, però es penalitzarà segons les indicacions anteriors. 

NOTA EXPLICATIVA D2 
GIMNÀSTICA RÍTMICA INDIVIDUAL 
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ACLARIMENTS APARELL D2     
   
VALOR D2 EXERCICIS D'APARELL 
   

CATEGORIA VALOR MÀXIM D2 

ALEVÍ A 3 

INFANTIL A 3 

CADET A 3 

 
MESTRIA DE L’APARELL 
La mestria de l'aparell pot ser amb o sense llançament. 
(Veure codi FIG apartat D2). 
 
ELEMENTS DE RISC 
En els exercicis d'aparell es poden realitzar les següents adaptacions com a element de risc i 
els que es defineixen en el codi FIG. 
 

SÍMBOL DESCRIPCIÓ VALOR 
 
 LLANÇAMENT +  ROTACIÓ A L'EIX VERTICAL 0,10 

 
 LLANÇAMENT + ROTACIÓ A L'EIX HORIZONTAL 0,20 

 
 SEGONS CODI FIG FIG 

 
Al moment del llançament i al moment de la recollida es poden aplicar tots els criteris de 
mestria que reflexa el codi FIG 2009-2012. 
 
El nombre d'elements de risc a realitzar a les categories d'aparell són: 
 

  E.R. (a la fitxa) 

Aleví A 1 

Infantil A 1 

Cadet A 1 
 
Les inversions que trobem al Quadre Recull d'Elements Pre-Acrobàtics que s'utilitzin com a E.R. 
no es comptabilitzaran com a element Pre-Acrobàtic. 
 
Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis d'aparell han de seguir el següent quadre segons la categoria i han de ser pre-
acrobàcies aïllades o en sèrie. 
 

  E.P-A. Mínims E.P-A. Màxims 

Aleví A 1 3 

Infantil A 1 3 

Cadet A 1 3 
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Un element pre-acrobàtic que s'utilitza com a inversió prèvia a la dificultat es considerarà com 
a element pre-acrobàtic i part de la dificultat. 
 

Penalitzacions 

0,10 Símbol de la dificultat de l'aparell incorrecte.  

Per manca de cada element de risc.  

Per manca o excés de cada element pre-acrobàtic. 0,20  
  Per cada repetició d'element pre-acrobàtic.  

Valor incorrecte.  
Error en la suma final de D2.  0,30  

  Valor de la D2 a la fitxa superior al permès.  
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ACLARIMENTS MANS LLIURES D2   
  
Elements de risc: combinació de dues rotacions sobre l'eix horitzontal o vertical. 
  
Exemples:  
 Deboule + roda 
 Roda + tombarella 
 Deboule + deboule 
  
Per passar d'un element de rotació a altre només es pot realitzar un recolzament. 
 

  E.R. Mínims E.R. Màxims 

Benjamí A 1 2 

Benjamí B 1 2 

Aleví B 1 2 

Infantil B 1 2 

Cadet B 1 2 
 
Els E.R. han de ser realitzats per les 5/6 gimnastes. 
Els E.R. en els exercicis de mans lliures no es deuen reflectir a la fitxa. La columna de D2 en 
els exercicis de mans lliures haurà d'estar sense omplir. 
 
Les inversions que trobem al Quadre Recull d'Elements Pre-acrobàtics que s'utilitzin com a E.R. 
no es comptabilitzaran com Element Pre-acrobàtic. 
 
Elements pre-acrobàtics 
 
Els exercicis de mans lliures han de contenir pre-acrobàcies aïllades. 
 

Penalitzacions 

Per manca de cada element de risc 0,20 
Per cada repetició d'element pre-acrobàtic. 

 
La D2 de Mans lliures no té valor inicial, però es penalitzarà segons les indicacions anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA EXPLICATIVA D2 
GIMNÀSTICA RÍTMICA CONJUNTS 
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Col�laboracions 
(Vàlides també per la categoria Aleví (3 pilotes - 2/3 m.ll)) 
 

SÍMBOLS VALOR 
Núm. GIMNASTES 
(acció principal) TIPUS DE COL�LABORACIÓ 

 
 
 
 

0 , 10 5 ó 6  Sense Risc Corporal 

 

0 , 20 Mínim 1 
Per cada element amb pas per sobre, sota 
o a través de les companyes sense 
inversió.  

Per cada element de col�laboració que comporti un “risc corporal” (veure �) per la relació 
entre les gimnastes del tipus següent:  

 
 
 0 , 30 

0 , 40 
1 ó 2 

Més de 2 

Saltar per damunt d' una companya i 
executar immediatament desprès una 
tombarella, inversió o volta picada (“tour 
plongé”). 

 
 0 , 30 

0 , 40 
1 ó 2 

Més de 2 

Passar a través d'una companya amb un 
salt seguit d'una/es tombarella/es, 
inversió o volta picada (“tour plongé”). 

 
 0 , 30 

0 , 40 
1 ó 2 

Més de 2 

Encreuament de les gimnastes una sobre 
l'altra, durant elements d'inversions 
executats per totes les gimnastes. 

 
 0 , 30 

0 , 40 
1 ó 2 

Més de 2 

  
Realitzar una inversió sobre una/es 
companya/es   
  

    

� Els elements de col�laboració citats anteriorment són vàlids solament si totes les 
gimnastes participen en ells, encara que sigui amb rols diferents. 

(0'30 si solament 1 o 2 gimnastes executen el rol mes arriscat) 
(0'40 si 3 o més de 3 gimnastes executen el rol mes arriscat) 

  
� Es podran realitzar com a màxim quatre col�laboracions amb risc corporal (d’1'20 punts 

a 1'60 punts). 
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ACLARIMENTS APARELL D2     
   
VALOR D2 EXERCICIS D'APARELL 
   

CATEGORIA VALOR MÀXIM D2 

ALEVÍ A 4 

INFANTIL A 4 

CADET A 4 

 
MESTRIA DE L’APARELL 
La mestria de l'aparell pot ser amb o sense llançament (veure codi FIG apartat D2). 
Els elements que pertanyen a la mestria poden ser del mateix tipus i nivell per a les 5/6 
gimnastes o de tipus i nivell diferents, dóna el valor l’element més fàcil. 
 
ELEMENTS DE RISC 
En els conjunrs d'aparell es poden realitzar les següents adaptacions com a element de risc i 
els que es defineixen en el codi FIG (s’han de realitzar per les 5/6 gimnastes). 
 

SÍMBOL DESCRIPCIÓ VALOR 
 
 LLANÇAMENT +  ROTACIÓ A L'EIX VERTICAL 0,10 

 
 LLANÇAMENT + ROTACIÓ A L'EIX HORIZONTAL 0,20 

 
 SEGONS CODI FIG FIG 

 
Al moment del llançament i al moment de la recollida es poden aplicar tots els criteris de 
mestria que reflexa el codi FIG 2009-2012. 
 
El nombre d'elements de risc a realitzar a les categories d'aparell són: 
 

  Màxim E.R. 

Aleví A 1 

Infantil A 1 

Cadet A 1 
 
Les inversions que trobem al Quadre Recull d'Elements Pre-acrobàtics que s'utilitzin com a E.R. 
no es comptabilitzaran com a element Pre-acrobàtic. 
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Col�laboracions 
 

SÍMBOL VALOR 
Núm. GIMNASTES 
(acció principal) TIPUS DE COL�LABORACIÓ 

 
  
  

 
0,1 

 

 
5 
 

Sense llançament 

 
  
  
  

0,2 1 o +  Amb llançament 

 
  
  
  
  

0,3 5 
 Amb intercanvis múltiples 
(tècniques diferents hi hagi o no llançament 

  
 
  
  

0,3 1 o 2 
Amb llançament de 2 o + aparells  
simultàniament per la mateixa gimnasta 

 
 
  
  
  
  

0,3 
0,4 

1 o 2 
3 o + 

Amb llançament + risc amb pèrdua  
contacte visual durant el vol de l’aparell 

  
 
  
  
  
  
  

0,5 
0,6 

1 o 2 
3 o + 

Amb llançament + risc amb pèrdua  
contacte visual durant el vol de l’aparell + 
passada per sobre, sota o a través d’1 o + 
aparells o companyes en el vol de l’aparell 

  
 
 
  
  
  

0,7 
0,8 

1 ó 2 
3 ó + 

Amb llançament + risc amb pèrdua  
contacte visual durant el vol de l’aparell + 
passada a través de l’aparell en vol (aquest 
no pot estar subjecte ni per una companya 
ni por la pròpia gimnasta) 

 
ACLARIMENTS COL�LABORACIONS 
  

 → En aquest tipus de col�laboracions, quan és PER SOBRE de les 
companyes o aparells, en el moment de la passada de gimnastes 
posicionades COM A MÍNIM  a l’alçada dels GENOLLS d’una gimnasta 
dempeus. 

Si és PER SOBRE, posicionades com A MÀXIM a l’alçada corresponent de la cintura d’una 
gimnasta dempeus. 
 

Si l’exigència d’alçada (doble de la gimnasta com a mínim) no es respecta, es redueix el valor  
 
de la col�laboració a                   si existeix risc. 
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→Pot combinar-se amb les col�laboracions de Risc (R1 o 3/RR1 o 3/RRR1 o 
3), sent el valor resultant la suma d’ambdós, a la fitxa han de constar 
ambdós símbols junts. 

 
 
Elements pre-acrobàtics 
Els exercicis d'aparell han de seguir el següent quadre segons la categoria i han de ser pre-
acrobàcies aïllades o en sèrie. 
 
 
 

Penalitzacions 

0,10 Símbol de la dificultat de l'aparell incorrecte.  

Per manca de cada element de risc.  0,20  
  Per manca de cada element pre-acrobàtic. 

Per cada repetició d'element pre-acrobàtic.  
Valor incorrecte.  
Error en la suma final de D2.  

0,30 
 

Valor de la D2 a la fitxa superior al permès.  
 
 



 
 
 
 
 
                  

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 

JORNADA INFORMATIVA PER A ENTRENADORS/ES DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Igualada (Anoia), 11 de desembre de 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
Consell Esportiu de l’Anoia 
 
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 de l’Anoia, amb el suport del 
Consell Català de l’Esport, organitzen la “Jornada informativa per a entrenadors/es de 
Gimnàstica Rítmica”.  
 
La sessió s’impartirà a: 
- Lloc: Complex Esportiu Les Comes 
- Municipi: Igualada (Anoia) 
- Dia: Dissabte 11 de desembre de 2010 
- Adreça: C/ Carles Riba s/n 
 

Veure plànol 
 
2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la norma tècnica de Gimnàstica Rítmica 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2010 - 2011 per millorar l’esport que 
practiquen els/les gimnastes 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     08028 Barcelona 
Tel. 93 451 08 69  ·  Fax 93 451 81 33 
a/e: ucec@ucec.cat 
web: www.ucec.cat  
 

http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&ll=41.595659,1.621835&spn=0.003587,0.009602&t=h&z=17&msid=109484873029890528508.000495df73faf6669cc02


 
 
 
 
 
                  

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 
- Modificacions als annexos 
- Puntuacions 
- Fitxes 
- 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 26 de novembre i 09 de desembre a les 10.00 hores. 
 
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 Rítmica 
ritmica@ucec.cat 
 
 
Barcelona, 25 de novembre de 2010 
 

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  
 

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


 

 

 

 

 

 



Activitat
Lloc
Data

Inscrits 58
Assistents 58

Consell Esportiu Assistents
Alt Penedès 5
Anoia 10
Baix Camp 1
Baix Ebre 1
Baix Empordà 5
Baix Llobregat 9
Barcelona 7
Barcelonès Nord 5
Barcelonès Sud 1
Gironès 1
Maresme 1
Montsià 1
Selva 1
Tarragonès 1

Vallès Occidental Sabadell 6
Vallès Occidental Sud 2
Vallès Oriental 1

Total 58

ATCE Assistents
Barcelona 47
Girona 7
Lleida 0
Tarragona 2
Terres de l'Ebre 2

Total 58

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT

Jornada informativa per a entrenadors/es de Gimnàstica Rítmica
Igualada (Anoia)
11 de desembre de 2010

Agrupacions Territorials

80%

4%

4%
12%

ATCE Barcelona

ATCE Girona

ATCE Lleida

ATCE Tarragona

ATCE Terres de l'Ebre

Assistència

100%

Participació Absentisme

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



 
 
 
 
 
                  

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 

JORNADA INFORMATIVA PER A JUTGES DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Igualada (Anoia), 11 de desembre de 2010 

 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 
c/ Conxita Supervia, 17     Entresòl 1a     08028 Barcelona 
Tel. 93 451 08 69  ·  Fax 93 451 81 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
Consell Esportiu de l’Anoia 
 
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 de l’Anoia, amb el suport del 
Consell Català de l’Esport, organitzen la “Jornada informativa per a jutges de Gimnàstica 
Rítmica”.  
 
La sessió s’impartirà a: 
- Lloc: Complex Esportiu Les Comes 
- Municipi: Igualada (Anoia) 
- Dia: Dissabte 11 de desembre de 2010 
- Adreça: C/ Carles Riba s/n 
 

Veure plànol 
 
2.- Objectius
 Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la norma tècnica de Gimnàstica 

Rítmica dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2010 - 2011 per millorar l’esport 
que practiquen els/les gimnastes i la formació dels/de les entrenadors/es. 

 Unificar criteris a l’hora de puntuar a les competicions dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya. 

 
3.- Horaris
18.00 – 18.15 hores: lliurament de documentació. 
18.15 – 20.00 hores: desenvolupament de la jornada. 
 
 

a/e: ucec@ucec.cat 
web: www.ucec.cat  
 

http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&ll=41.595659,1.621835&spn=0.003587,0.009602&t=h&z=17&msid=109484873029890528508.000495df73faf6669cc02


 
 
 
 
 
                  

4.- Desenvolupament de la jornada 
Els temes que es tractaran durant la jornada seran els següents: 
- Organització del Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
- Explicació de la Norma Tècnica, Annexos i aclariments 
- Unificació dels criteris per puntuar. 
 
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 02 de desembre i 09 de desembre a les 10.00 hores. 
 
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 Rítmica 
ritmica@ucec.cat 
 
 
Barcelona, 02 de desembre de 2010 
 

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  
 

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


 

 

 

 

 

 



Activitat
Lloc
Data

Inscrits 39
Assistents 32

Consell Esportiu Assistents
Baix Camp 3
Baix Ebre 2
Baix Empordà 1
Baix Llobregat 2
Barcelona 2
Barcelonès Nord 5
Barcelonès Sud 1
Maresme 1
Montsià 1
Osona 1
Selva 1
Tarragonès 1
Vallès Occidental Sabadell 8
Vallès Occidental Sud 1
Vallès Oriental 2

Total 32

ATCE Assistents
Barcelona 23
Girona 2
Lleida 0
Tarragona 4
Terres de l'Ebre 3

Total 32

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT

Jornada informativa per a jutges de Gimnàstica Rítmica
Igualada (Anoia)
11 de desembre de 2010

Agrupacions Territorials

6%

9%13%

72%

ATCE Barcelona
ATCE Girona
ATCE Lleida
ATCE Tarragona
ATCE Terres de l'Ebre

Participació

18%

82%

Participació Absentisme

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



 
 
 
 
 
                  

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 

JORNADA INFORMATIVA PER A JUTGES DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 

El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), 22 de gener de 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
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 Baix Llobregat, amb el 
suport del Consell Català de l’Esport, organitzen la “II Jornada informativa per a jutges de 
Gimnàstica Rítmica”.  
 
La sessió s’impartirà a: 
- Lloc: Complex Esportiu Municipal Julio Méndez 
- Municipi: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
- Dia: Dissabte 22 de gener de 2011 
- Adreça: C/ Riu Guadalquivir 1-13 
 

Veure plànol 
 
2.- Objectius 
 Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la norma tècnica de Gimnàstica 

Rítmica dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2010 - 2011 per millorar l’esport 
que practiquen els/les gimnastes i la formació dels/de les entrenadors/es. 

 Unificar criteris a l’hora de puntuar a les competicions dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya. 

 
3.- Horaris 
16.15 – 16.30 hores: lliurament de documentació. 
16.30 – 18.30 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  
 

http://maps.google.com/maps/ms?source=s_d&saddr=41.3169,2.091072&daddr=Carrer+del+Riu+Guadalquivir,+08820+El+Prat+de+Llobregat,+Spain&hl=en&geocode=%3BCfSbXpeUmXEjFaR0dgIdNeEfACn5F_mM656kEjE_npO8fPQa1Q&mra=mift&mrsp=0&sz=16&num=10&ie=UTF8&msa=0&msid=207422


 
 
 
 
 
                  

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 
- Explicació de la Norma Tècnica, Annexos i aclariments 
- Unificació dels criteris per puntuar. 
 
5.- Inscripció 
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través d’un correu electrònic a nuria@ucec.cat. 
 
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 Rítmica 
ritmica@ucec.cat 
 
 
Barcelona, 18 de gener de 2011 
 

mailto:artistica@ucec.cat


 

 

 

 

 

 



Activitat
Lloc
Data

Inscrits 11
Assistents 11

Consell Esportiu Assistents
Baix Camp 1
Baix Llobregat 2
Barcelona 2
Barcelonès Nord 3
Barcelonès Sud 1
Tarragonès 1
Vallès Occidental Sud 1

Total 11

ATCE Assistents
Barcelona 9
Girona 0
Lleida 0
Tarragona 2
Terres de l'Ebre 0

Total 11

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT

Jornada informativa per a jutges de Gimnàstica Rítmica
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
22 de gener de 2011

Agrupacions Territorials

18%

82%ATCE Barcelona
ATCE Girona
ATCE Lleida
ATCE Tarragona
ATCE Terres de l'Ebre

Assistència

100%

Participació Absentisme

Unió de Consells Esportius de Catalunya

c/ Conxita Supervia, 17     Entresòl 1a     08028 Barcelona

Tel. 93 451 08 69  •  Fax 93 451 81 33
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