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Direcció d’Esports amb el suport tècnic del Club Patinatge Mataró organitza els Jocs 
Escolars de Mataró de patinatge 
 
Als Jocs Escolars de Mataró es poden inscriure tots els nois i noies en edat escolar 
inscrits en un centre d’ensenyament, associació esportiva escolar, club, entitat o 
associacions. 
 
 

1.- CATEGORIES  

 
 CADET:  nascuts/des els anys 2005-06  (3r i 4t ESO) 
 INFANTIL:  nascuts/des els anys 2007-08   (1r i 2n ESO) 
 ALEVÍ:  nascuts/des els anys 2009-10 (EP5 - EP6) 
 BENJAMÍ:  nascuts/des els anys 2011-12    (EP3 - EP4) 
 PREBENJAMÍ: nascuts/des els anys 2013-14    (EP1 - EP2) 
 
 

2.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

Els participants s’hauran de regir per la normativa general dels JEEC 
 
NO podran participar els/les esportistes FEDERATS/DES en patinatge. 
 
Només podran participar a la competició els participants inscrits a l’extraescolar de 
patinatge dins de l’escola. No podran participar patinadors/res adherides a una 
entitat. 
 
En el cas de que pasi a un nivell federat i/o activitat federada (examens, 
concursos…) durant la competició escolar, l’entitat infractractora serà sancionada 
amb l’exclusió de la competició de tots els seus components. 
 
S’entén com esportista federat aquell que hagi participat en competicions 
organitzades per la federació corresponent durant els curs 2019-2020 i estigui 
vinculat/da a una entitat esportiva. 

 
Tots els participants hauran d’estar en possessió del CARNET D’ESPORTISTA 
degudament tramitat pel Consell Esportiu del Maresme, el carnet només es tramita 
per un esport.  

 
Els participants s’hauran de regir per la normativa establerta en aquest document i 
cada una de les categories s’hauran de regir per els integratius obligatoris 
esmentats més endavant.  

 
 

3.- INSCRIPCIONS (mecànica)  
El coordinador/a del centre o entitat haurà de formalitzar les pre-inscripcions i 
inscripcions dins dels terminis establerts per cada esport. 

 

Les pre-inscripcions s’hauran de formalitzar a partir d’un enllaç amb un 

qüestionari que haureu d’omplir amb les dades que us demanen.  

 

Les inscripcions definitives s’hauran de passar via correu electrònic en format 

excel amb el format que us adjuntem. 
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No s’admetran inscripcions de noves escoles passat el termini de pre 
inscripció. No s’admetran inscripcions de nous esportistes passat el període 
d’inscripció. 

 
Els coordinadors esportius hauran de presentar el carnet d’esportista dels 
esportistes inscrits dins dels períodes establerts. 

 
La realització de la pre inscripció no comporta el compromís del desenvolupament 
de la competició per part de la Direcció d’Esports. No es convocaran aquells 
esports en els quals no hi hagi un mínim de 3 escoles. 

 
 

4.- PERÍODES DE PRE INSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ 
 

Esport Pre-inscripció Inscripció 
Comprovació 
fitxes abans 

Patinatge 26/03/2021 26/03/2021 07/04/2021 

 
 

5.- FASES SUPERIORS 
 
Enguany no hi ha fases superiors, a excepció de les activitats participatives que 
puguin convocar el Consell Esportiu del Maresme. 

 

6.- COVID-19 
 

Degut a la situació de pandèmia que estem vivint, la competició es realitzarà en 
modalitat de grup estable de participació. 
 
La competició serà presencial  en el lloc d’entrenament de les participants o en un 
altre espai si es considera oportú. En aquest sentit, es comunicaria oportunament. 
 
En tot moment s’haurà de respectar les mesures sanitàries que s’indiqui tant pel 
PROCICAT com per l’Ajuntament de Mataró. 
 

7.- NIVELLS 

S’estableixen tres nivells de competició per cada categoria: 

 Nivell “A” - Perfeccionament 

 Nivell “B” - Mig 

 Nivell “C” - Iniciació 
 
L’entrenador serà el responsable d’apuntar al patinador/a en un nivell o altra en 
funció del seu nivell de patinatge. 
 
Enguany al ser valorativa la participació, únicament es donarà resultat directe 
en el lloc de l’activitat i al final de les diferents sessions de cada una de les 
jornades, establint-se un ranquing valoratiu. 
 
Aquestes valoracions seran consensuades pels jutge principal i/o jutges de la 
prova. Els jutges determinaran també en aquells casos dubtosos de nivell canviar-
los per tal de mantenir un equilibri valoratiu del nivell. 
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8.- INTEGRATIUS PER A CADA CATEGORIA I NIVELL  
 

 
En el cas de que de que si un patinador/a per la seva tècnica i evolució, pot pujar la 
seva categoria i nivell però mai a la inversa. Aquest participant serà puntuat segons el 
barem dels integratius corresponents a la categoria en s’inscriu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA NIVELL “A” NIVELL “B” NIVELL “C” 
PRE-BENJAMÍ 
(primer i 
segon) 

- Pas creuat endavant en vuit. 
- Patada lluna. 
-Ancora/trenca-cames endavant en 
línia recta 
- Angel endavant en línia recta 
- Pirueta dos peus (3v) 
 
Durada del disc: 2:00 

- Intent de pas creuat endavant en 
vuit. 
- Dimoni o Angel endavant línia 
recta 
- Canó 
- Pirueta dos peus (2v) 
 
Durada del disc: 1:30 

- Vuit endavant. 
- Cadireta 
- Dimoni o Floreta 
- Pirueta dos peus (1v) 
 
 
Durada del disc: 1:30 

BENJAMÍ 
(tercer i quart) 

- Pas creuat enrere en vuit. 
- Picat 
- Angel enrere en línia recta 
- Combinat 3 figures endavant 
- Pirueta dos peus (3 v) 
 
Durada del disc: 2:00 

- Pas creuat endavant en vuit. 
- Rodona enrere amb llimones 
- Patada lluna 
-Combinat 2 figures endavant 
-Pirueta dos peus (2v) 
  
Durada del disc: 2:00 

- Intent de pas creuat endavant en 
vuit. 
- Canó o cadireta 
- Dimoni o Floreta 
- Pirueta dos peus (1v) 
 
Durada del disc: 1:30 

ALEVÍ 
(cinquè i sisè) 

- Pas creuat enrera en vuit.  
- Salt del tres  
- Patada lluna - salt tres-picat. 
- Combinat 3 figures enrere. 
- Passos línia recta 
-Pirueta d’un peu (1v) 
 
Durada del disc: 2:00 

- Pas creuat enrera en vuit.  
- Picat  
- Combinació 3 figures endavant. 
- Línia recta d’estils 
-Pirueta dos peus (3v) 
  
   
Durada del disc: 2:00 

- Intent de pas creuat endavant en 
vuit. 
- Patada lluna 
- Dimoni o Angel endavant 
- Canó i cadireta 
- Pirueta dos peus (2 v) 
 
Durada del disc: 2:00 

INFANTIL 
(primer i segon 
ESO) 

- Pas creuat enrera en vuit.  
- Canvi d’àligues 
- Metz 
- Angel enrere canvi fil 
- Voltes de vals peu esq 
- Pirueta d’un peu (3v) 
 
Durada del disc: 2:00 

- Pas creuat enrere en vuit 
- Salt del tres 
- Patada lluna-salt tres-picat 
- Combinació 2 figures endavant 
- Passos línia recta 
- Pirueta d’un peu (2v) 
 
   Durada del disc: 2:00 

- Pas creuat endavant en vuit 
- Patada lluna 
- Picat 
- Angel endavant línia recta 
- Pirueta dos peus (3v) 
 
 
   Durada del disc: 2:00 

CADET 
(tercer i quart 
ESO) 

- Metz 
- Salchow 
- Angel amb canvi de fil endarrera 
- Sèrie de passos 
- Canvi d’àligues 
- Pirueta d’un peu (3v) 
 
Durada del disc: 2:00 

- Pas creuat enrera en vuit.  
- Metz 
- Combinat de figures endarrere (2 
o 3 posicions) 
- Passos en línia recta 
- Pirueta d’un peu (1v) 
 
Durada del disc: 2:00 

- Pas creuat endavant en vuit 
- Picat 
- Combinat 2 figures endavant 
- Línia de passos 
- Pirueta 2 peus (3v) 
 
 
   Durada del disc: 2:00 



9.- PUNTUACIÓ JUTGES 
 

 
  

 no creuat/ 
frens 1,0 a 1,5 

  

  intent 0,9 

Pas creuat endavant intent creuat 1,5 a 2,0 
 

petada la lluna/ picat bé 1 

 
  creuat 2,0 a 2,5 

  

  Molt bé 1,2 

         

         

 
 intent 1,0 a 1,2 

   

intent 1,0 a 1,2 

canó  bé 1,2 a 1,4 
 

Dimoni/ àngel  mitja pista 1,2 a 1,4 

 
 Molt bé 1,4 a 1,5 

   

bé 1,4 a 1,6 

Es valorarà les pujades i 
baixades a 1 peu en la 
puntuació B  

     

Molt bé 1,6 a 1,8 

 
 

       

 

  1 volta 1 
  

  intent 0,9 

Pirueta   2 voltes 1,1 
 

Salt del 3/ combinats falta volta 1 

 
  3 voltes  1,2 

  

  bé 1,1 

 
  4 voltes 1,3 

   

Molt bé 1,2 

 
  5 voltes 1,4 

     

 

  6 voltes 1,5 
     

         

         amb un correcte execució si no se li baixa la puntuació 
     

 

  enanito 0,1 
 

Línia estil   1,0 a 1,5 
 

Figures   canó 
0,2/  0,4 (al mig del 
combinat) 

     

 

  dimoni 0,2 
     

 

  avio 0,4 
     

 

  bandera 0,4 
     

 

  àngel 0,5 
 

+ 1 punt extra en categories de poc contingut 

  

ancora 0,5 
 

- 0,2 per caigudes En la nota B 
 

  

bandera alta  0,7 
 

Nota mínima  
 

5.0- 5.0 
  



 

10.- MÚSICA I VESTUARI 
La durada de la música haurà de ser per a cada categoria la que figura en els 
integratius 
La música pot ser de tipus instrumental i/o cantada.  
Es recomana que les lletres de les músiques siguin adequades a la seva edat. 
 
En quan al vestuari aquest haurà de ser sense accessoris. 
Està permesa la roba ajustada de patinatge (roba d’entrenament: malla i samarreta 
ajustada) 
 
Es podrà utilitzar jaqueta tècnica en la competició en els moments de més fred. 

 

11.- DIA, LLOC I HORARIS DE COMPETICIÓ 
 

S’estableixen dues jornades classificatòries i una jornada final. Les dates de 
competició son aproximades. Tan punt tinguem més dades us les farem arribar. 
Les jornades seran de matí i tarda. 

 
Jornada 1 Setmana 19.04.2021 - 23.04.2021 

Jornada 2 17.05.2021 – 21.05.2021 

Final 29.05.2021 (A determinar) 

 
LLOC: Jornada 1 i Jornada 2 – A determinar escoles i/o altres instal·lacions. Final: 
Poliesportiu Jaume Parera (A determinar) 
HORARI: Aquest dependrà del número d’inscrits, i que serà en horari de matí i 
tarda. 

 
12.- SISTEMA DE COMPETICIÓ 

La competició serà individual.  
Les dues primeres jornades seran participatives amb un rànquing. A la jornada 
final està pendent de determinar.  
 

13.- PUNTUACIONS 
Cada patinadora serà avaluada per 2 jutges de Patinatge, cadascun d’ells rebrà 2 
puntuacions: dificultat i estil. 
 
Per tal de fer el rànquing valoratiu NO es seguirà el sistema del “whitte” (sistema 
oficial de càlcul de classificacions en el Patinatge)  si no que es sumaran les 4 
notes de cadascuna de les patinadores, la que tingui major puntuació serà la 
primera i la menor puntuació la darrera.  
 
En cas d’empat, el que decidirà la posició d’aquest/a serà la puntuació del jutge 
àrbitre d’estil.  
 
L’accés a la jornada final està per determinar i es comunicarà oportunament. 
 

14.- CLASSIFICACIONS 
Les classificacions faran arribar a les diferents escoles i entitats participants per 
correu electrònic. 
 

15.- ENDARRERIMENTS I NO COMPEREIXENCES 
Es demana als participants la màxima puntualitat. Si un participant no arriba amb  
la suficient puntualitat a la seva participació quedaria fora del rànquing de la 
jornada. 
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Només s’exceptuarà els casos que siguin baixa per malaltia i/o lesió, durant la 1a 
o 2a jornada. En aquest sentit, s’haurà de presentar un justificant mèdic oficial a la 
Secretaria dels Jocs Escolars abans de que surtin els resultats de la competició. 
És obligatori haver participat en una de les 2 jornades classificatòries. 
 
La nota atorgada per al participant serà la nota mínima de 5. 
 

16.- COMITÈ DE COMPETICIÓ 
Serà el comitè de competició de la Direcció d’Esports.  

 
17.- NOTA FINAL 

Per a tot allò que no s’hagi previst en les normes presents s’aplicaran els 
reglaments oficials de joc de la Federació Catalana de Patinatge. 
 
També s’hauran de seguir les normes sanitàries que es puguin derivar tant del 
PROCICAT com les indicacions que es donin des de l’Ajuntament i/o Direcció 
d’Esports relacionades amb la contenció del COVID-19. 
 
La participació en aquestes jornades valoratives suposa l’acceptació de totes les 
normes. 
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PRE INSCRIPCIÓ – PATINATGE 
 
 
En/na _____________________________________________ com a Coordinador  
 
esportiu del Centre ____________________________________ formalitza la  
 
següent pre inscripció en la modalitat de PATINATGE. 
 

 

CATEGORIA 
ANY 

NAIXEMENT 
NIVELL 

NÚM. PARTICIPANTS 

MASCULÍ FEMENÍ TOTAL 

Pre benjamí 2014 

A    

B    

C    

Pre benjamí 2013 

A    

B    

C    

Benjamí 2011-2012 

A    

B    

C    

Aleví 2009-2010 

A    

B    

C    

Infantil 2007-2008 

A    

B    

C    

Cadet 2005-2006 

A    

B    

C    

 
 
 
 

        Signatura 
Coordinador Esportiu 

Segell de l’escola 

 
 

Mataró, ____ de ___________ de 202__ 
 
 

 Aquest imprès caldrà lliurar-lo a Direcció d’Esports abans del 26 de març de 2021 

es podran formalitzar de la següent manera: 

 

 Email a: rbrito@ajmataro.cat amb la signatura i tampó incloses en format pdf. 

mailto:rbrito@ajmataro.cat
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DADES PERSONALS PER ALS JOCS ESCOLARS 2020 – 2021 
 

 
☼ De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la 
normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE MATARÓ responsable del tractament, facilita 
la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:  

 
Responsable del 

tractament 
Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de 
Dades: http://mataro.cat/dpo 

Finalitat 
Gestió de les activitats del Servei d’Esport Escolar I de Lleure i fer-vos  les comunicacions 

necessàries per participar a les activitats o informar-vos de les incidències relacionades amb aquestes 

activitats. 

Legitimació 
El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal 

que atorga aquest document.   

Destinataris 
Les dades personals contingudes en el document restaran al Servei d’Esport Escolar i de Lleure a 

efectes de comunicació.   

Drets 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el 

dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o 

accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret 

a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.   

Conservació de les 

dades 
Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han 

estat recollides o quan l’interessat les cancel·li. 

 
☼ Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es 

compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les 
finalitats esmentades. L’Ajuntament de Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts 
per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries 
per garantir la seguretat de les dades de carácter personal. 
 

 Aquest imprès caldrà lliurar-lo a Direcció d’Esports abans del 26 de març de 2021 

es podran formalitzar de la següent manera: 

 

 Email a: rbrito@ajmataro.cat amb la signatura i tampó incloses en format pdf. 

MONITOR/A 

NOM i COGNOMS: 

TELÈFON/S :                                         /                                          / 

CORREU ELECTRÒNIC : 

 

MONITOR/A 

NOM i COGNOMS: 

TELÈFON/S :                                         /                                          / 

CORREU ELECTRÒNIC : 

 
 
 

El President/a del Consell Escolar (signatura) 

 
 
 

Segell del Centre 

 

http://mataro.cat/dpo
http://mataro.cat/drets
mailto:rbrito@ajmataro.cat

