
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
Curs 2012-2013 

 

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 
 
 

 
 

SESSIÓ DE RECICLATGE PER A JUTGES DE 
PATINATGE ARTÍSTIC 

 
L’Hospitalet de Llobregat 

13 de gener de 2013 
 

Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 

Consell Esportiu del Barcelonès Sud 
 
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 
Patinatge Artístic dels JEEC. 
 
La sessió s’impartirà a: 
- Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural La Bòbila 
- Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
- Dia: 13 de gener de 2013 
- Adreça: Plaça de la bòbila, 1 (Av. Severo Ochoa, 100) 
 
2.- Objectius 
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la normativa tècnica de Patinatge 
Artístic dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2012 – 2013. 
 
3.- Horaris 
09.45 – 10.00 hores: lliurament de documentació. 
10.00 – 14.00 hores: desenvolupament de la jornada. 
 
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 de desembre i 10 de gener a les 12:00h. 
 
La inscripció és gratuïta. 
 
És obligatori que totes aquelles jutges que vulguin puntuar el curs 2012 – 2013 en 
els Jocs Esportius Escolars de Catalunya realitzin la sessió de reciclatge. 
 
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 Patinatge Artístic 
patinatge@ucec.cat 

http://goo.gl/maps/uZ1oU
http://www.ucec.cat/
mailto:artistica@ucec.cat

