Patinatge

a l’ESCOLA JOAN XXIII

C/ Catorze s/n. - 43100 TARRAGONA • Tel. 977 54 28 07 • Fax. 977 54 64 71
escola@escolajoan23.com • www.escolajoan23.com

PATINATGE ARTÍSTIC COM ACTIVITAT EXTRAESCOLAR A
TRAVÉS DEL CLUB DOJO TARRACO

El PATINATGE ARTÍSTIC, es treballa de manera diferenciada segons el grup d’edats dels nens,

això si, mantenint sempre una metodologia d’aprenentatge enfocada vers la faceta artística d’aquest.

Per al cicle infantil, es treballaran nocions bàsiques de patinatge; equilibri, frenada, lliscament,

iniciació de figures bàsiques, voltes sobre un punt,…així mateix també es treballarà l’harmonia amb la
música.

Horaris:
P4, P5: Dimarts i dijous de 17h a 18:30h
1r - 6è: Dilluns i dimecres de 17h a 18:30h

Preu de l’activitat:
35 euros / mes

Per aquest grup d’edats es realitza una competició interna del club, molt recolzada per part dels

monitors i vers els pares. L’objectiu principal és divertir-se, a l’hora que es treu la vergonya escènica i

s’ensenya tot el que s’ha après durant el curs (sol fer-se a finals d’abril).

Per a primària, també es treballaran nocions bàsiques del patinatge, a més de treballar la

importància de la posició del cos, l’estil,… i figures i salts amb major grau de complexitat. L’harmonia
amb la música passa a tenir major importància, juntament amb els salts simples i piruetes.

PREINSCRIPCIÓ
PREINSCRIPCIÓ

RECORDA!!
Entregar aquest full abans
del 30 de juny a secretaria.

Per aquest grup d’edat també es realitza una competició interna del club, recolzada per part dels

monitors i vers els pares, a diferència de la de cicle inicial, en aquesta es competeix per nivell,

indiferentment de l’edat. Per tal de determinar el nivell, a mitjans de curs, es farà un petit examen a

mode intern de club, el qual consistirà en diferents figures, salts i moviments artístics acompanyats de

música.

A més de les competicions, durant el curs es realitzen diverses trobades, on és molt important

que el nen hi participi, per tal de conèixer altres nens que practiquen el seu esport, així com introduir-se
dins el món del patinatge artístic en totes les seves facetes, veure exhibicions d’altres patinadors/es,…
Per a la pràctica del patinatge artístic, és imprescindible:
-

Patins de patinatge artístic (tipus quad)

PerÚsadelaroba
pràctica
del patinatge artístic, és imprescindible:
esportiva i còmoda
•
•

Patins de patinatge artístic (tipus quad)
Ús de roba esportiva i còmoda

CLUB DOJO TARRACO. Lara Giralt (Tècnic Autonòmic de Patinatge Artístic) / Javier Rodríguez. (Col. INEFC 8898)

ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE (NO PISTA COBERTA)

En/Na _______________________________________________com
a pare/mare/tutor d’en/na ______________________________,
autoritzo la seva participació a l’activitat de patinatge de l’Escola Joan
XXIII.

Tarragona, __ de _________ de 2017
Signatura dels pares/tutors

