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PRESENTACIÓ
Aquest dossier té com a objectiu donar
informació el més detallada possible sobre
l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica
de Grup del Club Esportiu INEF de
Barcelona.

El Club Esportiu INEF Barcelona presenta
l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica
de Grup per donar a conèixer aquestes
dues modalitats Gimnàstiques a tots els
nivells, d’edats entre els 6 a 12 anys pel
grup d’iniciació, i a partir dels 14 pel grup
de competició.

Els nostres entrenadors són o bé
Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport o bé alumnes que estan cursant el
grau enguany. Per tant és un Projecte on
l’aplicació dels coneixements que
s’imparteixen en els estudis és directe.

El col·lectiu de persones responsables
tenen com a missió contribuir a l’educació
esportiva dels seus gimnastes, atenent a la
diversitat i tenint en compte les seves
característiques individuals.

“Ens centrem en educar al nen o la nena mitjançant l’esport”

INTRODUCCIÓ
ESCOLA DE RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP INEF BARCELONA
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STAFF TÈCNIC
PERSONAL ESCOLA DE RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP INEF BARCELONA

CRISTINA CABREJAS

• Llicenciada en CAFE a l’INEFC 
Barcelona. 

• Professora de Gimnàstica
Rítmica a l’INEFC Barcelona.

• Gimnasta de la secció esportiva
durant més de 10 anys amb
representació a 9 mundials.

A continuació us presentem la plantilla tècnica de la qual podrà comptar l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup del Club 
Esportiu INEF Barcelona, la definició d’aquesta estarà subjecte a la demanda setmanal que hi pugui haver. 

LAURA ESBRÍ

• Llicenciada en CAFE a l’INEFC 
Barcelona. 

• Direcció Tècnica i Atenció al Soci 
del Club. 

CANDELA BUSSÓ

• Coordinadora de la secció de 
Gimnàstica Estètica de Grup del 
CE INEF Barcelona.

• Gimnasta de la secció esportiva
durant més de 10 anys amb
representació a 9 mundials.



LES ACTIVITATS
GRUP D’INICIACIÓ I GRUP DE COMPETICIÓ



CE INEF
BARCELONA

8

El Club Esportiu INEF Barcelona presenta l’Escola de Gimnàstica Rítmica i Estètica per donar a conèixer aquestes
dues modalitats Gimnàstiques a tots els nivells per edats de 6 a 12 anys en el Grup formatiu d’iniciació i de 14 
anys pel Grup de Competició.

Què és la Gimnàstica Rítmica? 

La Gimnàstica Rítmica és una modalitat esportiva de la gimnàstica que desenvolupa especialment l’expressió
corporal, el sentit del ritme i la tècnica corporal. Es treballa amb acompanyament musical i amb aparells manuals
específics com la corda, el cèrcol, la pilota, les maces i la cinta i es pot practicar tant en la modalitat individual 
com en la de conjunt.

Els/les esportistes han d’aconseguir que hi hagi una bona coordinació entre el ritme de la música, els moviments
del seu cos i els dels aparells. Aquest esport potencia una gran quantitat de capacitats físiques, com són la 
flexibilitat, la força, la velocitat, la resistència i la coordinació. Podríem dir que és un esport molt complert, ja que 
dona molta importància a la part de la preparació física del/la gimnasta a més de desenvolupar la part artística 
d’aquest/a.

LES ACTIVITATS
ESCOLA DE RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP INEF BARCELONA
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Què es la Gimnàstica Estètica? 

La Gimnàstica Estètica té una base molt similar a la de la Gimnàstica Rítmica però a més busca representar una 
història a través de les corografies i els moviments corporals dels/les gimnastes. S’ha d’aconseguir expressivitat i 
continuïtat en els moviments corporals treballant tot tipus d’estils de dansa

Els continguts de l'Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup són:

• Desenvolupament de la col·locació corporal
• Treball de les capacitats i habilitats físiques que requereix la Gimnàstica Rítmica i Estètica
• Iniciació als equilibris, girs, salts i acrobàcies
• Pràctica dels aparells de Gimnàstica Rítmica (corda, cèrcol, pilota, maces i cinta)
• Aprenentatge de coreografies
• Exhibicions, festivals i competicions

LES ACTIVITATS
ESCOLA DE RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP INEF BARCELONA

CARACTERÍSTIQUES I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
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LES ACTIVITATS
ESCOLA DE RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP INEF BARCELONA

OBJECTIUS

L’objectiu general de l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup és que tots/es els/les gimnastes gaudeixin
d’aquest esport i com a consequ ̈ència segueixin practicant esport al llarg de la seva vida. Aquesta activitat també té 
altres objectius més específics que variaran segons l’edat, el grup i els objectius propis de la família i el/la gimnasta.

• Adquirir un bon comportament i actitud a les clases.
• Aprendre les normes de la instal·lació gimnàstica i dels aparells.
• Treballar una bona base tècnica de la Gimnàstica Rítmica i Estètica.
• Aconseguir una gran motivació des de ben petits/es per continuar fent Gimnàstica i Esport.
• Potenciar l’aspecte social de les classes i el respecte cap als/les companyes i els/les entrenadors/es.

OBJECTIUS DE LA INICIACIÓ A LA RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP

PER QUÈ PRACTICAR RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP

Mitjançant un bon treball dels diferents aspectes que conformen la Gimnàstica Rítmica i Estètica els/les 
participants aprenen valors personals i socials (l’autonomia, el compromís, el respecte, la participació en un 
projecte comú, disciplina) que ajuden a l’educació i el desenvolupament del/la gimnasta. S’obtindran beneficis
relacionats amb la salut i s’aprendrà a portar un estil de vida saludable. A més, la Gimnàstica Rítmica i Estètica
són esports artístics que afavoreixen el desenvolupament de la creativitat, la imaginació, l’expressivitat, el 
sentit del ritme i la musicalitat.
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LES ACTIVITATS
ESCOLA DE RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP INEF BARCELONA

OBJECTIUS GRUP DE COMPETICIÓ

• Millorar la condició física general, coordinació, equilibri, força flexibilitat i resistència
• Millorar expressió corporal
• Aprendre a gestionar els moments d’estrès i nervis de la competició
• Millorar la concentració
• Aprofundir en la tècnica d’aparell
• Aprendre a treballar en grup i autònomament
• Aprenentatge de valors com el respecte, esforç, superació, compromís, constància, treball en equip, humilitat, 

disciplina, optimisme, lideratge
• Entendre la competició com un mitjà d’aprenentatge i no com una finalitat
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Grup Iniciació

Grup Competició

Dilluns i Dimecres

Dilluns i Dimecres

17:30 – 19:00 h

17:30 – 20:30 h



CALENDARI
CALENDARI ANUAL
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CALENDARI
CALENDARI ANUAL

A fi de donar una opció per a aquells pares i mares que treballen durant les vacances d’estiu en els quals els
nens i nenes no van a l’escola i com als darrers cursos durant el període de vacances d’estiu el Club Esportiu
INEF Barcelona realitza les Estades d’Estiu, les Estades d’Estiu de Circ i té previst donar continuitat a l’activitat
de l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup per a garantir una formació més completa.

Tota la informació concreta de cadascuna de les activitats esmentades, així com el procés d’inscripció el
podreu trobar a través de la nostra pàgina web, les xarxes socials així com rebreu un breu resum al vostre
correu electrònic.

ACTIVITAT DURANT ELS PERÍODES VACACIONALS



INFORMACIÓ ADDICIONAL
A TENIR EN COMPTE
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Comencem l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup a meitats de setembre, a la data indicada al procés de
registre de l’activitat. Per formalitzar la inscripció, s’ha de realitzar el pagament a través d’alguna de les formes de
pagament esmentades al Club Esportiu INEF Barcelona.
• Els preus marcats pertanyen als entrenaments del mes de setembre, més a l’obsequi d’una samarreta del Club,

només pels nous inscrits.
• A partir d’aquí, els cobraments trimestrals, es realitzaran per domiciliació bancària.
• Pel Grup de Competició, consulta.

Beques i Ajuts: el Club Esportiu INEF Barcelona, és una entitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona, per això
els socis del Club són susceptibles de demanar els ajuts que l’Institut Barcelona Esport (IBE) ofereix. Aquest ajuts
es podran sol·licitar al setembre, tan bon punt en tinguem més informació, us ho farem saber.

Cobrament de les Quotes:
• Mig mes de setembre
• 1r Trimestre: A inicis d’octubre es cobra el primer trimestre sencer.
• 2n Trimestre: A inicis de gener es cobra el segon trimestre sencer.
• 3r Trimestre: A inicis d’abril es cobra el tercer trimestre sencer.
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Autobús: actualment el bus que arriba a l’INEFC és el de la línia 150; fa un recorregut només des de Plaça Espanya
al Castell i a l’inrevés.

Assegurança: els nens i nenes de l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup no estan assegurats. Les
famílies que hi estigueu interessades, podreu demanar la tramitació de l’assegurança. Només estaran assegurats
els integrants dels grups de competició i aquells que ho demanin explícitament. Rebreu la informació corresponent
per correu electrònic.

Com a Club intentem seguir el calendari que marca el Departament d’Educació, sobretot pel que fa a les vacances 
d’estiu, Nadal i Setmana Santa. Tot i així, hem de tenir en compte que els dies que són festius i perdem la nostra 
sessió d’activitat, NO la podem recuperar un altre dia, ja que per a cada dia de la setmana hi ha un llistat 
d’esportistes per grup, per tant, si recuperéssim per exemple un dilluns festiu volent venir el dimecres, ens trobaríem 
amb 24 persones en el mateix grup, i no és viable.
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Protecció de dades: d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l'informem que les vostres dades i les del/de la vostre/a fill/a, recollides a partir del
present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del CLUB ESPORTIU INEF BARCELONA amb
la finalitat de poder atendre la sol·licitud del seu fill/a, d'associar-se a la nostra entitat. Pot exercir els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça AV. DE L'ESTADI 12-22 08038,
BARCELONA.

Dret d’imatge: els pares i/o tutors dels nens i nenes de l’Escola de Rítmica i Gimnàstica Estètica de Grup a través de
la seva preinscripció autoritzen o renuncien al seu dret d’imatge, d’acord el que d'acord el que s'estableix en la Llei
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no
se'ns sol·liciti el contrari, sol·licitem el consentiment per utilitzar les imatges (fotografies i vídeos) captades del
vostre fill/a, durant el desenvolupament de les activitats al nostre club, amb finalitats informatives o promocionals
de l'entitat.



PROTOCOL COVID
INFORMACIÓ ADDICIONAL



CE INEF
BARCELONA

21

PROTOCOL COVID
MESURES DE PREVENCIÓ ORGANITZATIVES

Per tal d’aconseguir un bon funcionament de l’activitat 
esportiva, el personal del Club juntament amb el Centre, ha 
preparat una sèrie de mesures preventives tenint com a 
principal objectiu la salut dels treballadors i alumnes al 
Centre. La teva col·laboració és fonamental, en cas de dubte 
si us plau pregunta. Tots volem que surti bé!

Les mesures aplicades i recomanacions estan subjectes, a 
les mesures oficials que les autoritats competents han 
informat i a les seves actualitzacions en funció de l'evolució 
de la situació en les seves diferents fases.

Per accedir al Centre caldrà tenir una absència de 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 
altre quadre infecciós i no ser convivents o contacte estret 
(15 minuts sense mascareta) amb un positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

GESTIÓ D’ENTRADA I 
SORTIDA

Porta principal amb control d'accés:
- mesura de temperatura.
- entrada i sortida esglaonada per 
grups
- neteja de mans amb hidrogel.
- ús de mascareta.
- espai de circulació i sortida 
senyalitzat, amb personal, per reduir 
mobilitat pel Centre.
- prohibit l’accés + 37,2º.o símptomes.

CONTROL DE SÍMPTOMES 
PREVI I D’ACCÉS

Vigilància activa davant qualsevol 
símptoma d’estar infectat o amb 
contacte estret amb persones 
infectades. Prohibit entrar i participar 
a les activitats a tots aquests casos. Cal 
notificar al Club i a les autoritats, i 
respectar els temps de quarantena 
fins rebre el comprovant mèdic per 
tornar.

COMUNICACIÓ 
NORMATIVA

VENTILACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS

AFORAMENT

L'aforament de les instal·lacions 
estarà limitat en tot moment al 
nombre de persones que indiqui el 
responsable d’instal·lacions d’acord 
a les autoritats sanitàries.

FORMACIÓ PERSONAL

La ventilació és una de les principals 
mesures de prevenció de contagis 
en espais interiors. Es garanteix la 
ventilació adequada dels espais 
entre activitats. L’ús de l’aire 
condicionat es farà d’acord a la 
normativa, que permeti la renovació 
de l’aire. .

El monitoratge, ha rebut la formació 
de mesures de prevenció COVID 
abans de començar el curs. 
L’objectiu es el desenvolupament de 
les activitats amb garantia de 
seguretat, tant seves com dels 
gimnastes.

Abans de començar l’activitat, seran 
informats de les mesures preventives 
bàsiques que regiran el Centre. A més, en 
la inscripció, s’ha signat una declaració 
responsable de coneixement i acceptació 
dels riscos.
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VESTUARI I ROBA
Es pot fer ús dels vestidors però no es 
recomana la dutxa. Cal evitar deixar la 
jaqueta en els penjadors comuns. Es 
farà neteja, desinfecció i ventilació amb 
freqüència.

AIGUA

Es col·locaran fonts que no sigui 
necessari l’ús de mans. Es prega que 
cadascú porti la seva ampolla d’aigua 
personal.

MATERIAL 
PREVENTIU

Tothom qui accedeixi a la instal·lació 
on es realitza la pràctica esportiva 
disposarà de solucions 
hidroalcohòliques a l’entrada del 
Centre i de l’espai d’activitat. Tota 
persona tindrà que portar la seva 
mascareta d’ús personal.

MESURES DE PROTECCIÓ 
COL·LECTIVA A LA 

INSTAL·LACIÓ

SISTEMA DE 
PAGAMENTS I 

COMUNICACIONS

DESINFECTANTS
Es posarà a disposició material d’higiene 
i prevenció durant l’activitat per les 
persones que ho requereixin, 
especialment per a entrenadors/es, que 
podran fer-ne us previ per desinfectar i 
netejar materials i espais, sempre en 
condicions de seguretat. 

MESURES DE PREVENCIÓ ORGANITZATIVES
Tota persona que s’incorpori al Club serà informada sobre les 
mesures i protocols actuals així com la normativa vigent del 
Centre i les seves instal·lacions. 

El Centre, per tal de desenvolupar activitats esportives obertes 
al públic, reforçarà les tasques de desinfecció e higiene, 
manteniment i control dels espais comuns davant el COVID-
19, per tal de donar compliment a totes les mesures sanitàries 
i d’higiene. També adoptarà mesures que afectaran als espais, 

L’esport és vital per a la salut i a nivell psicològic. La 
responsabilitat individual és vital per a garantir aquest tresor: 
la pràctica esportiva. Comptem amb la teva col·laboració, 
junts ho aconseguirem!

OFICINA D’ATENCIÓ AL SOCI SENYALITZACIÓ I 
CARTELLERIA

INEFC disposarà en llocs visibles d’un 
sistema de senyalització i cartellera 
visual bàsic per tota la instal·lació per 
tal que els usuaris tinguin 
coneixement de  l'obligació de complir 
les mesures d'higiene i protecció 
establertes.

L’Oficina d’Atenció al Soci continua 
operativa adaptada a les mesures de 
seguretat, pantalla protectora i personal 
amb mascareta i solució hidroalcohòlica. 
Es prioritzarà l’atenció per correu i 
telefònica, serà necessari cita prèvia per 
atendre presencialment.

Es prioritzaran els pagaments online 
per PayPal, transferència o ingrés 
bancari, i / o mitjançant targeta de 
crèdit, evitant l’ús de pagaments en 
metàl·lic. Demanem evitar l'ús de 
paper per comunicacions, rebuts, 
prioritzant les comunicacions 
telemàtiques

Substitució de sistemes de residus, 
fonts d’aigua sense contacte, portes 
obertes, modificacions al mobiliari, entre 
d’altres mesures. 

PROTOCOL COVID
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PROTOCOL COVID

ESPAIS

L’espai principal serà un dels pavellons 
de l’INEFC una gran superfície que 
permet la suficient separació de 
persones i minimitza el risc de contagi, 
però poden utilitzar-se altres interiors o 
exteriors. Cada grup té assignada una 
zona de treball.

ORGANITZACIÓ D’HORARIS I 
COMPLIMENT

Caldrà complir amb els horaris de 
cada activitat, arribant abans per tal 
d’accedir al Centre i sortir a l’hora, 
seguint les indicacions del personal. 

PERSONAL TÈCNIC 
IMPRESCINDIBLE

Personal tècnic i entrenadors 
imprescindible per a la posada en marxa 
de les activitats al Club.

DISTÀNCIA SOCIAL 
GENERAL I ESPORTIVA

Cal garantir la distancia social de 2 
metres i superfície de 2,5m² sempre 
que sigui possible. La responsabilitat 
individual és fonamental per al 
compliment de la normativa i evitar 
risc de contagis. En pràctica 
esportiva, suors i respiracions fortes 
o tos, pot generar situacions de risc 
que cal evitar amb distancia social 
sempre que sigui possible.

ORGANITZACIÓ DE GRUPS 
ESTABLES, RATIOS I 

AFORAMENT

Redistribució de grups respectant la ràtio 
establert per les autoritats que garanteixi 
la traçabilitat, amb grups de classe 
estables. El principal valor d’això és la 
facilitat que dona en la traçabilitat de 
possibles casos que s’hi donin: 
permetent una identificació i gestió 
precoç dels casos i dels seus contactes, 
a més de reduir els riscos de contagi

DESINFECTANTS
Cal rentar-se les mans abans i després 
de l’activitat. Es posarà a disposició 
solucions hidroalcohòliques també a 
l’entrada d’espais i material d’higiene i 
prevenció durant l’activitat per les 
persones que ho requereixin.

ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Un cop realitzades les accions prèvies a la represa de 
l’activitat, amb incidència en les de neteja, desinfecció i 
adaptació a les normatives, haurem d'establir noves 
estructures organitzatives pròpies de l'activitat esportiva, 
guiant-nos pel principi de minimització del risc.

El Centre i el Club extremaran les mesures de seguretat e 
higiene de les instal·lacions i espais de pràctica esportiva 
tant per persones usuàries com de la pròpia instal·lació, 
especialment en els espais de pràctica d’activitat. 

*Si noteu que comenceu a tenir símptomes similars o propis 
al COVID-19, aviseu als vostres companys i superiors, 
extremeu les precaucions tant de distanciament social com 
d’higiene mentre esteu a la instal·lació i activarem el 
procediment
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PROTOCOL COVID

Per a més informació podeu consultar el protocol complet en 
l’enllaç que us deixem a continuació:

http://www.clubinefbcn.cat/files/pla_organitzacio_activitat_esportiva_ce_in
ef_bcn_a_inefc_covid_19.pdf

I si teniu qualsevol dubte ens podeu escriure al correu del club: 
info@clubinefbcn.cat

http://www.clubinefbcn.cat/files/pla_organitzacio_activitat_esportiva_ce_inef_bcn_a_inefc_covid_19.pdf
mailto:info@clubinefbcn.cat
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• Punt de trobada: SEMPRE ens trobarem al pavelló, on l’entrenador/a i realitzarà l’activitat.

• Recollida: a les activitats. Els gimnastes aniran sortint per ordre amb el seu entrenador/a.

• Per més qüestions, preguntar a l’Oficina d’Atenció a l’usuari o al mateix entrenador/a.

PUNT DE TROBADA I RECOLLIDA
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Vista 2ª Planta: entrar per la 
porta, agafar el passadís de 
l’esquerre i baixar per les 
primeres o segones escales.

Els vestuaris es troben al 
costat de l’entrada al pavelló.

PLÀNOL DEL PUNT DE TROBADA (SALA ESCOLA DE RÍTMICA I GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP)
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Localització
Avinguda de l’Estadi 12-22
08038
Barcelona

Direcció Tècnica
Laura Esbrí Antón

Telèfon / Fax
93 4255445 (Ext. 200)
93 426 07 51

Email / Website
info@clubinefbcn.cat
www.clubinefbcn.cat
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