Patinatge
esport individual
Coordinació:

Àlex Giménez de Cisneros
pe.iniciacio.santignasi@fje.edu

Patinatge
La secció de patinatge de Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi té com a objectiu principal
aconseguir el domini del patí, tot oferint als alumnes un entorn d’aprenentatge
d’habilitats motrius diferent, sobre rodes i en un medi molt diferenciat.
Objectius generals de la secció:

alumnes
de P5
fins a 4t d’ESO
dates
Del 13 de setembre
al 21 de juny

• Inculcar els valors educatius dels esports individuals.
• Aconseguir un domini del patí per a una futura elecció d’esport de rodes.
• Desenvolupar les qualitats físiques bàsiques a través del patinatge.

Escola de
patinatge

Alumnes de P5 a 6è d’EP
N
ens/Nenes de P5 a 6è d’EP
 Dimecres o divendres
de 16:30 a 17:45 h

	PLACES DISPONIBLES:
PLACES DISPONIBLES:

20 (dimecres)
45 (divendres)

NOTA: Els alumnes no participen en el
Festival de Nadal ni de Final de curs (es
realitza una classe oberta al Nadal i una
al Final de Curs). Per realitzar aquesta
activitat no cal comprar cap maillot. Els
patins no es podran deixar a la sala.

Patinatge
artístic**

Alumnes de 1r d’EP a 4t d’ESO

Nens/Nenes de 1r i 2n d’EP
 Dilluns i dimecres
de 16:30 a 17:45 h

	PLACES DISPONIBLES:

20

Nens/Nenes de 3r i 6è d’EP
 Dilluns i dimecres
de 16:30 a 17:45 h

	PLACES DISPONIBLES:

20

Nois/Noies de 1r a 4t d’ESO
 Dilluns i dimecres

Tecnificació*

Alumnes de 1r d’EP a 4t d’ESO
N
ens/Nenes
de 1r d’EP a 4t d’ESO
 Divendres de 16:30 a 17:45 h
	PLACES DISPONIBLES: 45
* Per tal de poder gaudir d’aquesta a
ctivitat caldrà estar inscrit a l’escola
de patinatge o a patinatge artístic.
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Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi paraescolars curs 2017-2018

de 17:45 a 19:15 h

	PLACES DISPONIBLES:

20

NOTA: Els alumnes participen en el Festival
de Nadal i de Final de curs. Cal comprar maillot
pel Festival de Final de curs. Els que participin
en competicions hauran de comprar el maillot
de l’escola. Els patins es podran deixar
a la sala d’infermeria d’esports.
** Per accedir a aquest
caldrà fer una prova de patí.

paraescolars curs 2017-2018 Jesuïtes

Sarrià - Sant Ignasi
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