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INTRODUCCIÓ
ESCOLES ESPORTIVES INEF BARCELONA

INTRODUCCIÓ

ESCOLES ESPORTIVES INEF BARCELONA

PRESENTACIÓ
Aquest dossier té com a objectiu donar
informació el més detallada possible sobre
les Escoles Esportives del Club Esportiu
INEF de Barcelona.
Ens centrem en educar al nen o la nena
mitjançant l’esport, intentem aconseguir
que l’esport formi part de la seva vida i que
l’integrin per sempre.

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”
CE INEF
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STAFF TÈCNIC

PERSONAL DE LES ESCOLES ESPORTIVES

DIRECCIÓ TÈCNICA I ATENCIÓ AL SOCI

La tasca de la Direcció Tècnica i d’Atenció al Soci serà duta a terme per la
Laura Esbrí Antón. Serà la persona amb qui les famílies que formeu part de
les Escoles Esportives tindreu contacte directe. Us recordem que el correu
electrònic de la Direcció Tècnica és: info@clubinefbcn.cat
Algunes de les seves responsabilitats:
• Nexe i supervisió tècnica dels d’entrenadors.
• Inscripcions a les competicions.
LAURA ESBRÍ ANTÓN
Atenció al públic: de dilluns a
dijous de 17:30 a 19:00 hores
(juliol de 9:00 a 17:00 hores)

• Entrega i control d’informes trimestrals dels esportistes.
• Atenció a les inscripcions de les Activitats Esportives (Escoles i Estades).
• Cobrament i retorns de les quotes.
• Entrega de material esportiu.
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STAFF TÈCNIC
PERSONAL DE LES ESCOLES ESPORTIVES
En el següent quadre podeu observar les activitats que es realitzen, separades per franges horàries i per dies, amb el nom dels
entrenadors/es responsables de les escoles esportives:
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EMMA
• Babygim
• Iniciació 1
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LILIT
• Babygim

JÚLIA
• Iniciació 1
• Iniciació 2
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STAFF TÈCNIC
PERSONAL DE LES ESCOLES ESPORTIVES

AINARA
• Iniciació 2.1
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ALVARO
• Iniciació 2.2

MARICARMEN
• Iniciació 3
• Externs
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AINA
• Iniciació 2
• Act. Gimn
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ELISABET
• Iniciació 3
• Externs

ROGER
• Act. Gimn
• Acro. Adults

BERNAT
• Acro. adults
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GRUPS DE COMPETICIÓ
Paral·lelament als grups d’iniciació a la gimnàstica artística, el Club disposa de 2 grups de competició, que
competeixen a nivell de Copa Catalana, arribant en alguns casos al Campionat d’Espanya. Aquests grups entrenen,
com a mínim, 6 hores a la setmana. La majoria fan 9 hores a la setmana. Els entrenadors corresponents són els que
observen als Gimnastes de les Escoles Esportives, i si n’hi ha algun que consideren que podria anar en algun grup
de competició, juntament amb la Direcció Tècnica, es fa la proposta a les famílies.
• Especialització Masculina: Miquel Dalmau
• Especialització Femenina: Priscilla Crisci i Amada Tinoco
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BABYGIM, INICIACIÓ GIMNÀSTICA I-II-III, ACTIVITATS GIMNÀSTIQUES, ACROBÀCIA

LES ACTIVITATS

ESCOLES ESPORTIVES INEF BARCELONA

OBJECTIUS

01

VALORS SOCIALS
•
•
•
•
•
•

Cooperació
Amistat
Competitivitat
Participació de tots/es
Preocupació per la resta
Companyia
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02

VALORS PERSONALS

•
•
•
•

Habilitat física
Repte personal
Autoconeixement
Esperit de sacrifici

VALORS TRANSVERSALS

•
•
•
•

Diversió
Participació lúdica
Disciplina
Creativitat
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LES ACTIVITATS
ESCOLES ESPORTIVES INEF BARCELONA

Babygim

Dilluns - Dimecres / Dimarts – Dijous 17:25 – 18:55 h

Iniciació 1

Dilluns - Dimecres / Dimarts - Dijous 17:25 – 18:55 h

Iniciació 2

Dilluns - Dimecres / Dimarts - Dijous 17:30 – 19:00h

Iniciació 3

Dilluns - Dimecres / Dimarts - Dijous 17:30 – 19:00h

Activitats gimnàstiques

Dilluns - Dimecres / Dimarts - Dijous 18:30 – 20:00 h

Acrobàcia

Dilluns – Dimecres / Dimarts - Dijous 20:00 – 21:30 h
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CARACTERÍSTIQUES I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
BABYGIM
•

Treballem les habilitats motrius bàsiques (al gimnàs i a la sala de judo)

•

Continguts:

•

•

Habilitats bàsiques (desplaçaments, salts, girs, equilibris, llançaments i recepcions).

•

Expressió corporal .

•

La sala de gimnàstica (aprendre a romandre).

El que busquem és que els nens i nenes de I4 i I5 es moguin molt i de moltes maneres diferents, per tal de
consolidar el seu esquema motor, i així tenir més base a l’hora d’aprendre nous esports quan siguin més grans.

•

Els nens i nenes han de venir vestits amb roba còmoda (samarreta de màniga curta i malles/pantalons curts). Han
de venir sense vambes i portar una ampolleta d’aigua.
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA D’INICIACIÓ 1-2-3
• Iniciació Gimnàstica funciona per Nivells i es fa una divisió inicial segon l’edat dels infants:
• INICIACIÓ GIMNÀSTICA 1: 6, 7 anys
• INICIACIÓ GIMNÀSTICA 2: 8, 9 anys
• INICIACIÓ GIMNÀSTICA 3: 10, 11 anys
Aquestes edats són orientatives i poden haver-ho canvi de grups, això queda subjecte a l'apreciació dels tècnics l'establiment
del nivell.
• S’ha procurat que cada grup faci el màxim número d’aparells i més importants de cada modalitat. Hi ha una rotació
d’espais dintre del gimnàs en cadascuna de les sessions.
• Treballem les habilitats motrius específiques (elements gimnàstics dels diferents aparells).
• El que busquem és que els nens i nenes gaudeixin de la gimnàstica artística, coneguin els seus elements i els vagin
aprenent a mesura que practiquen.
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ACTIVITATS GIMNÀSTIQUES
• Aquesta activitat va adreçada nois i noies a partir de 12 i fins als 17 anys.
• Segons el volum d’inscripcions que hi hagi es fa una divisió en dos grups segons el nivell.
• Aquesta activitat és la continuació de les iniciacions a la gimnàstica. Tot i així un o una adolescent que no hagi fet mai
gimnàstica també es pot iniciar a través d'aquest esport. Majoritàriament es treballen elements de l'aparell de Terra, on
incluim el Tumbling dur i els llits elàstics.
• Per tal de garantir la màxima interacció durant l'activitat, plantegem una sessió mitjançant circuits, on el grup queda dividit
en 3 o 4 estacions per tal de treballar els elements que corresponguin a aquell aparell i a aquella sessió. El circuit
també dona la oportunitat a cada gimnasta de realitzar una progressió diferent del mateix element segons el seu nivell
tècnic i físic.
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ACROBÀCIA
• Els continguts que es treballen estan enfocats a l’acrobàcia de terra (aparell de terra, tumbling dur, i llits elàstics, amb
minitramps, trampolins, etc.)

• Parts de la sessió:
• Escalfament general + Preparació física (aquesta part és més llarga a l’inici de la temporada, ja que la preparació
física és totalment necessària per prevenir possibles lesions).
• Files: on es treballa la tècnica bàsica.
• Circuits de tantes estacions com siguin necessàries per tal de treballar els continguts plantejats per aquella sessió.
• El que pretenem és que els adults tingueu una estona per a desconnectar fent allò que més us agrada. Millorareu la vostra
forma física, la vostra coordinació, veureu com avanceu a poc a poc i us van sortint nous elements...
• Heu de portar roba molt còmoda. Recordeu que l’activitat es realitza sense vambes.
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DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
En aquest apartat s’exposa una breu descripció sobre les diferents activitats de les Escoles Esportives i les seves característiques
principals.
FILOSOFIA DE LES ACTIVITATS
En primer lloc s’exposen 3 punts essencials sobre la filosofia que tenim envers les nostres activitats:
• El que intentem en tot moment és que els esportistes no estiguin parats en cap moment. Utilitzem un sistema de circuits, mitjançant els
quals a patir de 4-5 estacions per circuits els esportistes aprofiten molt més el temps destinat a cada estació.
• Mitjançant l’activitat realitzada pretenem que els nens i nenes millorin el seu esquema corporal i les seves relacions socials, que respectin
el material, entrenador/a i als companys, i sobretot, que S’HO PASSIN BÉ.
• Estructura general de la sessió:
• 15min d’escalfament.
• 2 circuits de 30min cadascun (segons la zona que els hi pertoqui en el gimnàs).
• 15min d’estiraments finals i comentari de la sessió.
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2022 - 2023

CALENDARI

2022 - 2023
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CALENDARI

2022-23

ACTIVITAT DURANT ELS PERÍODES VACACIONALS
A fi de donar una opció per aquelles famílies que treballen durant les vacances d’estiu en els quals els nens i les
nenes no van a l’escola i com als darrers cursos durant el període de vacances d’estiu: tenim la intenció de dur a
terme les estades esportives durant el mes de juliol.
Tota la informació concreta de cadascuna de les activitats esmentades, així com el procés d’inscripció, serà
enviada pertinentment per correu electrònic i també podeu consultar-ho a la nostra pàgina web.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL
A TENIR EN COMPTE

Comencem les Escoles Esportives el dilluns 12 de setembre.
Pel que fa als cobraments trimestrals, es realitzaran per domiciliació bancària.
• El cobrament del setembre és de 57€, per dos dies d’entrenament setmanal, o de 42€, per un únic dia
d’entrenament setmanal, més matrícula de 20€ els recent matriculats. Aquest import és el pertanyen als
entrenaments de setembre.
• El cobrament del trimestre és de 171€, per dos dies a la setmana d’entrenament i de 126€ per únic dia
d’entrenament.

Cobrament de les Quotes:
• 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.
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.
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QUÉ CAL PORTAR PER REALITZAR L’ACTIVITAT

• ROBA ESPORTIVA: malles o pantalons curts i samarreta de màniga curta. Poden portar
maillot. L’activitat es realitza sense sabates, amb mitjons normals.
• És necessari portar el cabell recollit

• Portar una ampolla d’aigua amb el nom de l’infant
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BARCELONA

25

INFORMACIÓ ADDICIONAL
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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.

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 les Escoles Esportives 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.

CE INEF
BARCELONA

26

INFORMACIÓ ADDICIONAL
A TENIR EN COMPTE

Dret d’imatge: els pares i/o tutors dels nens i nenes de les Escoles Esportives 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.

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.
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PLÀNOL
PUNT DE TROBADA

PLÀNOL

ESCOLES ESPORTIVES INEF BARCELONA

PLÀNOL DEL PUNT DE TROBADA
El punt de trobada
serà el mateix per
l’entrada com per la
sortida dels infants.
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CONTACTE
DADES DE CONTACTE

C

CONTACTE
Localització

Direcció Tècnica

Telèfon / Fax

Email / Website

Avinguda de l’Estadi 12-22
08038
Barcelona

Laura Esbrí Antón

93 4255445 (Ext. 200)
93 426 07 51

info@clubinefbcn.cat
www.clubinefbcn.cat

