JORNADA DE RECICLATGE PER A TUTORS/ES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
L’Hospitalet de Llobregat, 30 de novembre de 2019
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració del Consell Esportiu de
L’Hospitalet i el suport del Consell Català de l’Esport, organitzen la Jornada de reciclatge per a
tutors/es de joc de Gimnàstica Artística.
La sessió s’impartirà a:
Lloc: Poliesportiu Municipal Gornal
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Adreça: Carrer Can Tries, 20 https://goo.gl/maps/fGb2XzEj7Zs
2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la normativa tècnica de Gimnàstica
Artística dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2019-2020 per millorar l’esport que
practiquen els/les gimnastes.

3.- Horaris
15.45 – 16.00 hores: lliurament de documentació.
16.00 – 20:00 hores: desenvolupament del reciclatge

4.- Desenvolupament de la jornada
Els temes que es tractaran durant la jornada seran els següents:
o Organització del Jocs Esportius Escolars de Catalunya
o Reglament i normativa femenina i masculina
o Exercicis i codi
o Puntuacions
o Manual de procediments per a tutors/es
o Paral·leles i asimètriques
5.- Professora
La jornada l’impartirà Maria Ollé, coordinadora de tutors/es de Joc de Gimnàstica Artística de la
Unió de Consells Esportius de Catalunya

6.- Inscripció
L’assistència a la jornada de reciclatge és obligatòria per a puntuar aquest curs.
La inscripció té un cost de 15€, ingrés al cc BBVA ES59 0182 8727 5302 0054 6890, indicant al
concepte: ARTÍSTICA+nom_i_cognoms.
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del full d’inscripció de la pàgina web de la UCEC
(https://forms.gle/4g7nd3KY1A7WFeHQA ) abans del 28 de novembre.

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

