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A.E. LES CORTS UBAE 

INFORMACIÓ GENERAL GIMNÀSTICA 2019-2020 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:  
 

ACTIVITAT: 
- L’activitat de Gimnàstica és una activitat adreçada per nenes i nens, amants d’aquest 

esport, disposats a aprendre, evolucionar i passar-ho bé, independentment del seu 

nivell.  
- La secció de Gimnàstica es divideix en dues modalitats: Gimnàstica Rítmica i Gimnàstica 

Estètica.   
- Actualment, el grup de Gimnàstica Rítmica es divideix en dos nivells: Iniciació i 

Competició i el grup de Gimnàstica Estètica de grup que també competeix.   
- Quan apunteu al vostre fill/a a l’Associació Esportiva Les Corts Ubae, accepteu les 

condicions generals i especifiques: roba, mensualitat, compromís... 

 
IDENTITAT: 

- Per tal de garantir la identitat de la nostra entitat i per tal de fer que les/els gimnastes 
se sentin part d’aquesta, és obligatori utilitzar la roba del club per realitzar els 

entrenaments i per participar a les competicions. Per això, a principi de temporada 

haureu de passar per la seu del club per comprar el material necessari. 
 

COMPROMÍS: 
- L’Associació Esportiva Les Corts considera l’esport escolar com una eina única per 

transmetre tot una sèrie de valors als infants. Un dels valors importants per nosaltres, 

es el compromís. Som conscients de que compaginar totes les activitats es una tasca 
complicada, però entre tots hem d’intentar, que els nens i nenes prenguin consciència i 

responsabilitat de l’activitat que estan realitzant. 
- És molt important que a la nena o nen li agradi l’activitat que està realitzant, en cas 

contrari podem perjudicar a ell i a la resta del grup. El primer trimestre ens ha de servir 
tant a les entrenadores com a les famílies per saber si la gimnasta està gaudint de 

l’activitat. A partir dels segon trimestre preguem el màxim compromís, ja que quan 

muntem els balls tant de les trobades, competicions o festival, una baixa suposa un 
perjudici per la resta del grup. 

- En cas de faltar a un entrenament, molt important avisar a l’entrenador/a.  
 

ADMINISTRACIÓ: 
- La quota es passa mensualment, per això en cas de baixa ho heu de notificar abans del 

dia 20 del mes en curs. En cas de notificar-ho més tard no retornarem la mensualitat. 

- L’entitat es reserva el dret de modificar els horaris per motius d’instal·lació o millora del 
grup. 

 
CONTACTE: 
- Secretaria del club 934392704 

- Correu electrònic del club: aelescortsubae@aelescort.cat 
- Coordinadora de Gimnàstica:  gimnastica@aelescorts.cat (Marina).  
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INICIACIÓ:  

 
HORARIS:  

- Hi ha dos grups d’iniciació : Dilluns- Dimecres i Dimarts- Dijous. De 17.30 a 18.30h.  
- Per tal de començar les activitats puntuals, les monitores estaran a les 17.15 entre les 

dues pistes poliesportives, un cop estiguin tots/es els gimnastes baixaran als vestidors.   

- Al finalitzar l’activitat, la recollida també es farà entre les dues pistes a les 18.35h. 
- Preguem màxima puntualitat tant a l’inici com a la recollida.  

- La monitora, abans de les 17.30h, només es farà responsable dels nens i nenes que 
tinguin contractat el servei de recollida. 

 
RECOLLIDA A LES ESCOLES: 
- Per tal de passar a buscar els nens/es  de l’Escola Itaca, Santa Teresa i Duran Bas, que 

entrenen a primera hora (17:30), és imprescindible tenir omplert el full d’autorització. 
- No recollirem a cap nen/a sense autorització, independentment que el tinguéssim de 

temporades anteriors. 

 
 SORTIDA AL FINALITZAR L’ACTIVITAT:  

- El primer dia d’entrenament, les monitores us entregaran un full on indicareu quines 
són les persones autoritzades per recollir el vostre fill/a. Si algun dia no pot venir cap 

de les persones autoritzades, haure d’avisar a la monitora amb antelació i enviar una 
foto del seu DNI.  

- Per que el vostre fill/a pugui marxar sol/a de l’activitat, haureu d’entregar una 

autorització signada, que us farà arribar l’entrenador/a el primer dia d’activitat. 
 

ENTRENAMENTS:  
- Tots els entrenaments segueixen una planificació i uns objectius, marcats per la 

direcció tècnica. 

- Tots aquests objectius es treballen a través de: coreografies, elements, aparells, 
improvisació i jocs.   

- Preparació de la trobada i del festival de fi de curs.  
 

ENTRENADORES:  
- Dilluns i dimecres: Paula Asensio i Sarah Belcaid  

- Dimarts i dijous: Esther Martin i Blanca Guardiola  

 
ROBA: 

- Entrenaments: malles (no xandall), samarreta o mallot (del club), punteres. Als 
entrenaments han de venir amb el cabell recollit.  

- Trobada: mallot del club i punteres.  

- Festival fi de curs: mallot del club i punteres.  
- Tant el mallot com les punteres ho podeu comprar al Club. El mallot té un cost de 35€ i 

les punteres 12.60€.  
*Recomanen que renteu el mallot a mà.  

 

TROBADA ESCOLAR: 
-  Totes les nenes i nens del grup d’iniciació, participaran a la trobada que organitza el 

CEEB.  
- Aquesta trobada serà de caràcter obligatori. Creiem que és un incentiu pels gimnastes, 

ja que podran posar en pràctica tot allò que estan aprenent als entrenaments.  
- La data de la trobada encara no la tenim, però ho confirmarem amb molt de temps per 

tal de que us pugueu organitzar i no hi hagi cap absència.  

- A la trobada ens presentarem amb diferents conjunts, per tant, és imprescindible el 
compromís de participació.  

- Per la trobada serà obligatori portar el mallot del club.   
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FESTIVAL FI DE CURS:  
- El festival de fi de cursées una festa on tots/es els/les gimnastes mostraran el treball fet 

durant el curs.  
- El festival es realitzarà al mes de juny. La data la confirmarem més endavant.  

 

JORNADA DE PORTES OBERTES:  
- Al mes de desembre farem una jornada de portes obertes, per tal que pugueu veure el 

treball que fan als entrenaments. Us anirem informant de les dades.  
 

COMUNICACIÓ: 

- Per qualsevol dubte, queixa o suggeriment envieu un correu electrònic a 
gimnastica@aelescorts.cat . També podeu trucar al 934392704 i preguntar per Marina.  

- Grup de WhatsApp: Per agilitzar la comunicació, crearem un grup de WhatsApp de 
dilluns i dimecres i un altre de dimarts i dijous. Per poder formar part d’aquest grup, 

necessitarem una autorització vostra, que us entregaran les monitores el primer dia.   
- Aquest grup només es farà servir per que el Club o les entrenadores us puguin fer 

arribar informació.   

- Per avisar de que la vostra filla o el vostre fill no pot venir a l’entrenament: envieu per 
privat a l’entrenadora. 

- Està prohibit enviar fotos del nens o nenes que realitzen l’activitat, als grups de 
WhatsApp.  

 

 
COMPETICIÓ i ESTÈTICA:  

 
HORARIS:  

- Conjunts Illa: dilluns i dimecres al Pavelló de l’Illa Diagonal (C/Numància, 142).  

 1º Hora: 17.15 a 19.00h.  

 2º Hora: 18.45 a 20.30h.  
- És molt important respectar els horaris marcats. Cap gimnasta es podrà quedar més 

estona del seu horari.  

- La sortida es farà per la porta del pavelló. Preguem espereu fora, per tal de no obstruir 
la porta.  

- Conjunts UB: dilluns i dimecres al Pavelló d’Esports UB (Avinguda Diagonal, 695-701)  
 Mans lliures: 17.30 a 19.15 

 Aparell: 18.00 a 19.45 

- Individuals: dimarts o dijous a la sala del Pavelló d’Esports UB (Avinguda Diagonal, 695-

701) de 17.30 a 19.00h. 

- Estètica: dilluns i dimecres a la sala del Pavelló d’Esports UB (Avinguda Diagonal 695-
701) de 18.45 a 20.30h. 

- Conjunt Kataplam: dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00h (Comtes de Bell-lloc, 135)   
 

ENTRENAMENTS: 

- Tots els entrenaments segueixen una planificació i uns objectius, marcats per la 
direcció tècnica. 

- La composició de les classes es la següent: Escalfament, millora de l’execució dels 
elements, treballar elements nous, muntatge de balls per la competició, treball de la 

tècnica, millorar les condicions físiques.  
 

ROBA:  

- Aquesta temporada hem canviat algunes peces de roba. L’ús d’aquestes peces noves 
no serà obligatori fins la propera temporada.  

- Entrenaments: culot o malles de l’entitat, samarreta verda o negra de l’entitat, 
punteres, jaqueta verda del club o dessuadora gris.   
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- Competicions: malles o xandall de l’entitat, samarreta negra o verda de l’entitat, 

jaqueta verda del club, punteres, mallot.  

*Tota la roba la podeu comprar a les oficines del club.  
 

      MALLOT:  
- Individual: cada gimnasta s’ocuparà de confeccionar el seu mallot. Les entrenadores us 

ajudaran, però és important que cada gimnasta s’involucri i aporti idees.  

- Conjunt: després de molts anys d’experiència, hem decidit que cada conjunt s’ocuparà 
del seu mallot. Les 5 o 6 famílies que formen el conjunt, es posaran d’acord per trobar 

la tenda i encarregar els mallots. Les entrenadores us entregaran el disseny, o si en 
teniu de propis hauran de supervisar-lo.  

- Cada gimnasta o família serà la encarregada de comprar i col·locar les pedretes i els 

lluentons seguint el disseny de l’entrenadora.  
- Els preus dels mallots varia segons els disseny però oscil·la entre el 60 i els 120€. Per 

poder competir, és imprescindible portar el mallot.  
 

NIVELL:  
- El nivell on competirà cada gimnasta el decideix la direcció tècnica, pensant sempre en 

el que és millor per cada nen o nena. Sempre intentem treure el millor de cada 

gimnasta, potenciar les seves virtuts i millorar les seves mancances, però sempre des 
d’una vessant positiva i respectant el ritme de treball i d’evolució de cada nen o nena.  

- Per ubicar a cada gimnasta tenim en compte els següents aspectes:  
 

 Condicions: flexibilitat, col·locació corporal, equilibri, potència 

de salts, pulcritud a l’hora d’executar.  

 Treball: voluntat, ganes i grau d’atenció.  

 Expressió.  

 
- Nivell A:  Aquest nivell pertany a la Federació Catalana i està indicat per nens i nenes 

que assoleixen elements més difícils i tenen un nivell elevat de flexibilitat, pulcritud a 
l’execució i una bona tècnica d’aparell. Aquest nivell exigeix una molt bona coordinació 

ja que combina passos de dansa molt més complicats que a la esta de nivells. L’exercici 
es realitza amb aparell.  

- Nivell B: Aquest nivell pertany a la Federació Catalana i està indicat per nens i nenes 

que assoleixen amb un nivell elevat els elements bàsics i tenen un nivell elevat de 
flexibilitat i de pulcritud en l’execució. L’exercici es realitza amb mans lliures.  

- Nivell C: És el nivell instaurat pel Consell de Barcelona. Indicats per nens i nenes que 
assoleixen els elements bàsics de la gimnàstica rítmica, tenen un nivell mig de 

flexibilitat i de pulcritud a l’execució. L’exercici es realitza amb mans lliures.  

 
NORMATIVA: 

- Preguem que els pares i mares no us quedeu veient els entrenaments al pavelló, ja que 
incrementen el soroll i trànsit de persones, i per tant reben queixes dels responsables  

d’instal·lació. També creiem que la vostra presència fa que les gimnastes estiguin més 

distrets/es, per això preguem la vostra col·laboració. 
- És molt important no faltar als entrenaments, sobretot si formeu part d’un conjunt, ja 

que la resta de grup no podrà entrenar. Valorem molt l’assistència a l’hora de crear els 
grups de les següents temporades. 

- Compromís: hem de ser conscients de que suposa pertànyer a un grup. Sovint ens hem 
trobat amb gimnastes que deixen l’activitat poc abans de les competicions, amb les 

conseqüències que això comporta. Evidentment, és un activitat que s’ha de fer per 

gaudir i passar-ho bé, no obligarem a fer una activitat que no ens agrada, però hem 
d’intentar entre tots; monitores, gimnastes i famílies, transmetre aquest compromís i 

detectar si no volen continuar amb l’activitat en els primers mesos, per tal de no 
perjudicar a la resta.  
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COMPETICIÓ: 
- Hi ha tres competicions individuals i de 4 a 7 de conjunt. Encara no tenim les dades, 

però us ho comunicarem el més aviat possible per tal de que us pugueu organitzar i cap 
gimnasta falti a les competicions. Novament, preguem màxim compromís.  

- A més de les competicions oficials, intentem participar a diferents trofeus, organitzats 
per diferents clubs o entitats. Són de caràcter voluntari.  

- És obligatori portar el mallot i la roba del club. Cap gimnasta podrà participar si no 

porta la roba pertinent.  
- Tots i totes les gimnastes hauran de venir pentinats/des de casa. Les noies amb monyo 

alt. D’aquesta manera podrem citar-vos més tard i podrem tenir més temps per 
practicar.  

 

ENTRENADORES:  
- Conjunts: Sandra Gómez, Belén Voces, Zaira Muñoz ,Silvia Redondo i Dana Marcillo.  

- Individuals: Sandra Gómez, Zaira Muñoz i Silvia Redondo. 
- Estètica: Zaira Muñoz. 

 
VALORS: 

- Tot i competir, i voler treure els millors resultats, des de l’Associació Esportiva Les Corts 

Ubae, treballem la competició seguint la seva vessant mes positiva, intentat eliminar la 
lluita innecessària entre gimnastes, conjunts o entitats. La gimnàstica és un esport on 

la puntuació es una mica subjectiva, per tant nosaltres treballarem amb buscar 
l’aprovació de la gimnasta, de les famílies i les entrenadores. És igual la posició a la 

classificació, el que volem és que el o la gimnasta estigui satisfet/a amb el seu exercici. 

Que els/les gimnastes entenguin això és feina de tots, per això preguem la vostra 
col·laboració.   

  
COMUNICACIÓ: 

- Per qualsevol dubte, queixa o suggeriment envieu un correu electrònic a 

gimnastica@aelescorts.cat . També podeu trucar al 934392704 i preguntar per Marina.  
- Grup de WhatsApp: Per agilitzar la comunicació, cada entrenadora tindrà un grup amb 

el seu conjunt o les individuals. Per poder formar d’aquest grup, haureu de signar una 
autorització que us lliurarà la entrenadora el primer dia.  

- Aquest grup només es farà servir per que el Club o les entrenadores us puguin fer 
arribar informació. Està prohibit, passar fotos de les gimnastes en aquests grups.   

- Si voleu parlar amb l’entrenadora aprofiteu els entrenaments i si no es possible 

respecteu els horaris que us marcaran als grups. És molt important respectar la 
normativa d’aquest grup.  

- Per avisar de que la vostra filla o el vostre fill no pot venir a l’entrenament: envieu per 
privat a l’entrenadora. 
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