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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 

JORNADA INFORMATIVA PER A JUTGES DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Barcelona, 17 de desembre de 2011 

 

 

 
 
Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
 
1.- Presentació 
La Unió de Consells Esportius de Catalunya i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, 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: CEM Mar Bella 
- Municipi: Barcelona (Barcelonès) 
- Dia: 17 de desembre de 2011 
- Adreça: Av. Litoral 86-96 

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

Rítmica dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2011 - 2012 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 
17.50 – 18.05 hores: lliurament de documentació. 
18.05 – 19.00 hores: desenvolupament de la jornada. 
 
 
 

http://maps.google.com/maps/ms?msid=207422336608927907379.000499801f50944cf2967&msa=0
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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 Normativa Tècnica, reglament 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 12 i 15 de desembre. 
 
La inscripció és gratuïta. 
 
6.- Aspectes jurídic-esportius 
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels/de 
les assistents i del desenvolupament de la Jornada. 
 
 
 
 
 
Comitè de Gimnàstica Rítmica 
ritmica@ucec.cat 
 
 
Barcelona, 9 de desembre de 2011 
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