Barcelona, 25 de maig de 2015

Benvolguda família:
La nostra Associació presenta per els nois i noies a partir de P-5, la activitat de patinatge artístic, un
extraordinari esport que aporta molts beneficis, tant físics i artístics com de motricitat. Som un referent
del patinatge artístic a Barcelona per professionalitat i rendiment de les nostres esportistes.
Objectius:
 Iniciació o perfeccionament de la tècnica del patinatge artístic.
 Introducció a jocs i esports sobre patins.
 Entendre l’esport com un complement que ajudi a aconseguir l’educació integral, potenciant
valors de treball en equip, compromís i millorar l’autoestima, la disciplina i l’ interès.
 Aconseguir l’autonomia amb els patins, dotar al participant d’una autonomia tècnica que li
permeti assolir nous fonaments propis de l’esport i desenvolupi les capacitats físiques bàsiques.
Per tant, el que aconseguim és trobar l’equilibri, poder desplaçar-nos, corre endavant, enrere i,
poc a poc, incrementar el nivell de dificultat amb nous elements artístics propis del patinatge,
arribant a un patinatge més tècnic i més segur.
 Ajudar els pares en el creixement del seu fill/a, compartint aficions i amics en les relacions
interpersonals pares-fills, amb presència de les famílies en les diferents trobades i en tots els
actes que convoqui l’Associació.
 Preparar als nostres patinadors i patinadores per les trobades d’equip, el pas de nivell, el
campionat de Barcelona i el campionat de Catalunya. (Aquesta temporada totes les nostres
patinadores presentades han passat de nivell i tres han obtingut amb pòdium).
El preu de les dues hores d’entrenament setmanal, les trobades del CEEB, competició, exhibicions al
Bon Pastor, al dia de la família i el nostre festival de final de curs, és de 38’00 € mensuals de
setembre a juny, com a conseqüència de l’adaptació a la normativa laboral i fiscal.
HORARIS D’ENTRENAMENTS PATINATGE ARTÍSTIC TEMPORADA 2015-16
CATEGORIA
Introducció P5
Iniciació 1r i 2n
Perfeccionament 3r a 6è
Perfeccionament ESO

ANY NAIXEMENT
2010
2008-2009
2004-2007
1999-2003

DIA
dimecres i divendres
dimecres i divendres
dimecres i divendres
dimecres i divendres

HORA
17:00 a 18:10
17’00 a 18’10
18:10 a 19:05
15:30 a 16’55**

*Aquests horaris poden variar en funció de la demanda i abans d’acabar la temporada tindrem horaris
definitius. Atents a la nostra pàgina Web on sortiran els horaris definitius.
** Les d’ESO per tres hores setmanals d’entrenament el preu és de 43 €.
La temporada començarà el 14 de setembre i acabarà el 18 de juny.
La inscripció cal lliurar-la al despatx de l’Associació abans del 31 de maig, per les patinadores d’aquesta
temporada i a partir del dia 31 de maig o fins a completar grup, per a les noves incorporacions.

Una vegada començada l’activitat no es podrà donar de baixa.

Nom i cognoms del jugador/a:_____________________________________________
Data de naixement:__________________ Curs que farà en 2015/16:______________
E-mail:______________________________ Escola: __________________________
Autoritzo a la meva filla a practicar patinatge artístic la temporada 2015-2016 i a
rebre mensualment el càrrec de 38’00 € al compte que he autoritzat.
Signatura del pare/mare o tutor/a.

