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PATINATGE 

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:  

     - Aguantar l’equilibri sobre patins. 

- Aprendre a patinar correctament endavant i enrera d’una forma lúdica. 

- Assolir les diferents figures de patinatge (cadireta, canyó, ploma, àngel) 

- Potenciar la cohesió de grup. 

- Crear un ball final. 

 

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT: 

- Puntualitat. 

- Respectar als monitors/es. 

- Assistència a les classes, justificar sempre si s’ha de faltar. 

 

MATERIAL NECESSARI: 

       - Patins de 4 rodes. No calen proteccions. 

 

HORARIS I PREU: 

DIVENDRES DE 16.00 A 17.00h; el preu és de 50€ trimestrals. Els 15€ de paga i 

senyal es retornaran en el rebut del 3er trimestre. 

Les monitores són la Raquel i l’Alba. 

La sortida de les nenes es farà per la pista; si la trobeu tancada, espereu que ja us 

obriran, doncs mentre es fa l’activitat es tanquen les portes. 

Us demanem, en especial a les famílies de les nenes més petites, que no us quedeu 

mirant per les reixes, doncs per experiencia d’altres anys, les nenes es despisten i no 

están per la clase. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 

Les activitats extraescolars estan pensades perquè els alumnes puguin reforçar o 

ampliar coneixements, i tothom és lliure d’apuntar-s’hi. Des de l’Ampa, i juntament 
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amb els monitors, es vetllarà perquè tots els alumnes puguin gaudir de l’activitat i 

no hi hagi companys que interfereixin en el correcte desenvolupament de l’activitat. 

S’avisarà a les families quan el seu fill/a no segueixi les normes establertes i, si cal, 

després dels avisos pertinents, es demanarà al nen o a la nena que deixi de fer 

l’activitat (en aquest cas, no es tornarà l’import del trimestre corresponent). 

Trimestralment, els monitors lliuraran a les families un full de valoració sobre el seu 

fill/a. 

 

En el cas que algú es vulgui esborrar de l’activitat, haurà de demanar i omplir un full 

de baixa, que trobarà al despatx de l’Ampa, un mes abans de l’acabament del 

trimestre (sense la comunicació per escrit de la baixa, es continuaran girant els 

rebuts) 

 

SI UN DIA EL MONITOR/A D’EXTRAESCOLAR NO HI ÉS: 

Si un monitor no pot venir algun dia, el Consell Esportiu, o l’empresa que 

proporciona els monitors de les diverses extraescolars, es preocupa de substituir-lo 

per una altra persona, a fi de que els alumnes no perdin la classe. 

En el cas de vaga al centre escolar, les extraescolars queden suspeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


