
 
 

PROJECTE EXTRA ESCOLAR GIMNASTICA RITMICA 

2021-2022 

Associació Esportiva Rítmica Quart 

 

 

 

Activitat: 

Iniciació a la gimnàstica rítmica. 

 

 

Explicació de l’activitat: 
 

Des de la nostra entitat volem donar a conèixer la gimnàstica rítmica i tots els seus 
beneficis apropant-la als centres educatius del pobre. Activitat destinada a tots els 
alumnes amb molta energia, que no parin de ballar i moure’s per tot arreu i/o estiguin 
caps per avall cada dos per tres entre d’altres. I moltes ganes d’aprendre coses noves 
a cada sessió. 

 

 

Destinat a: 
 

Des de 1r a 6é curs.  
Possibilitat de fer grup de P.3,P.4 i P.5 

 

 

Objectius de l’activitat: 
 

Ensenyar la gimnàstica rítmica a través de la música, el moviment corporal , diferents 
aparells com la corda, la pilota, la cinta… 

 

Amb jocs i exercicis específics del nostre esport. Fomentant el treball individual i en 
equip i potenciant valors com l’esforç , la constància, la disciplina, la paciència o la 
companyonia. 

 

Inici de curs….. coneixements bàsics de la gimnàstica rítmica. 
Mig curs…….... coneixements específics 

Final de curs…. preparació festival. 

 



Lloc a realitzar l’activitat: 
 

A la mateixa escola. Sala de psicomotricitat /gimnàs/ espai polivalent. 

 

 

Entrenadores: 
 

Totes les entrenadores del club estan titulades per la Reial Federació Espanyola de 
Gimnàstica. Amb contractació i cotització. Inscrites degudament al ROPEC. 
 
Presentació del document oficial de delictes de l’entrenadora i/o entrenadores 
responsables de dur a terme l’activitat al més de setembre, ja que aquest document 
tant sols té validesa durant 3 mesos. (Sempre que l’escola ho demani es pot demanar 
aquest document durant la durada del curs). 

 

 

Sessions: 
 

L’activitat es durà a terme un dia per setmana després de la jornada escolar. (pendent 
de  concretar amb l’escola). 

 

Es recollirà a la mateixa aula a cada gimnasta. 

 

La durada de la sessió serà de 1 hora 30 min. Les gimnastes al ser recollides, tindran 
una estona per berenar i canviar-se roba. 

 

Quantitat de gimnastes per sessió pendent segons els protocols de higiene i seguretat 
del moment. 

 

 

Matrícula, quota i durada del curs: 

 
La durada del curs serà d’octubre a juny. 
  
El preu de la matrícula és de 20 €. Es passarà amb el primer rebut del mes d’octubre. I 
cobreix l’assegurança esportiva.   
 
La mensualitat per gimnasta serà de 22€. Sent 9 quotes mensuals (d’octubre a juny) 
que es passaran dins dels 5 primers dies del mes. 
 

 

 

Baixes: 
 
Les baixes s’hauran de comunicar abans del 20 del mes en curs.  
 
 
 

 
 
 



Seguretat i assegurances: 
 
Totes les gimnastes que realitzin la nostra activitat, estaran donades d’alta al consell 
esportiu del gironès, fet que les cobreix en el cas de qualsevol lesió o incident dintre de 
l’activitat. 

 

Riscos laborals actualitzats i específics per al COVID. Protocols d'higiene i seguretat 
realitzats per a empresa professional. 

 

 

Altres: 

 
Exhibició al/s festivals de l’Associació Esportiva Rítmica Quart al pavelló Municipal de 
Quart en dates a concretar. 

 

Si es demana, actuació a la festa i/o festes especials (primavera, tardor, carnestoltes, 
etc ) dins l’escola durant el propi curs, a càrrec de les gimnastes que estiguin realitzant 
aquesta extraescolar. 

 


