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CLÍNIC PER ENTRENADORS/ES 
DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 

 
APRENENTATGE DE LES ACROBACIES AMB 

L'AJUDA DEL MINITRAMP 
 

Barcelona, 29 de novembre de 2014 
 

Organitza: 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 

 
Col·labora: 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
  
1.- Presentació 
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració del Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona i el suport del Consell Català de l’Esport, organitzen el Clínic per entrenadors/es 
de Gimnàstica Artística: Aprenentatge de les acrobàcies amb l’ajuda del minitramp. 
 
La sessió s’impartirà a: 
- Lloc: CEM La Mar Bella 
- Municipi: Barcelona (Barcelonès) 
- Adreça: Avinguda del litoral, 86-96 
 
2.- Objectius 
Donar a conèixer als/a les entrenadors/es com educar i treballar la realització tècnica dels 
diferents elements acrobàtics amb els/les gimnastes de les diferents categories. 
 
3.- Horaris 
15.15 – 15.30 hores: Lliurament de documentació. 
15.30 – 18.00 hores: Desenvolupament de la sessió. 
 
4.- Desenvolupament de la sessió 
Continguts: 
- Familiarització amb el minitramp 
- Els rodaments  
- La impulsió de braços 
- Les inversions 
- Els elements amb vol 
 
Cada entitat podrà portar un/a gimnasta de la categoria aleví, infantil o cadet-juvenil. 
 
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 19 i 27 de novembre. 
 
El preu de la sessió és de: 10,00 euros (4,00 €/hora). 
 
L’import cal abonar-lo al número de compte: 
 

Catalunya Caixa 
ES34  2013  3235  9602  1009  1837 

 

El concepte ha de ser el nom i cognoms que constin a la inscripció. 
 
Tothom que assisteixi al curs rebrà un certificat d’assistència al finalitzar cada sessió. 

http://goo.gl/maps/dy7vn
http://www.ucec.cat/
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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 sessió. 
 
Durant la sessió no està permesa la gravació d’imatges per part dels/de les assistents. 
 
L’organització es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment si no s’arriba al mínim de 
participació prevista. 
 
L’únic cas en el qual es retornarà l’import de la inscripció serà la suspensió de l’esdeveniment. 
 
 
 
 
Comitè de Gimnàstica Artística 
artistica@ucec.cat 
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