
per la Gimnàstica a St Cugat

Estimem la gimnàstica

Gimnàstica

Sant CugatRITMICA I ESTETICA

Omplint aquesta butlleta podeu venir a fer 

Sols heu de venir amb moltes ganes de 

A partir de les 17:30 tots els dies de dimarts 
a divendres a las 

(entrada pel carrer Dos de Maig, al costat de 
l´Ajuntament)

Nom..........................................................................

Cognoms...................................................................

e-mail........................................................................

Telf contacte..............................................................

Equip  tècnic. Escola Base

Directora Tècnica:  Monica Viñals

Entrenadores : Andrea Vico, Aina Punsola, Clara 
Massana, Mireia Ferrer I Paula Ramisa.

una classe gratis.

passar-ho bé

sala Canigó

SEGUR QUE HI HA UN GRUP PER TU !! INFORMA´T A:

Rbla Jaume Sabat 5
08172 Sant Cugat

https://www.facebook.com/clubgimnasticasantcug
at?ref=hl

gimnasticasc@gmail.com

Vine i p
orta

amiga !
!!

 

una 

..............................................................................................

Club gimnàstica

rítmica i estètica

Sant Cugat
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Estimem la gimnàstica

CLUB GIMNÀSTICA RÍTIMICA I ESTÈTICA SANT CUGAT

Gimnàstica  Rítmica i Estètica de Grup?

La gimnàstica rítmica i /o estètica de grup  són dos 
dels esports més creatius, que deixen lloc a la 
imaginació, com gairebé totes les disciplines que 
tenen a veure amb la música i l'expressivitat corporal, 
així com les modalitats de la dansa.
En elles es busca assolir exhibicions originals, 
encadenar exercicis difícils, a més d'assolir un 
exercici equilibrat i bell que potenciï l'expressivitat i 
que les seves exhibicions impressionin per la tècnica 
depurada i la seva gran bellesa, considerant-se la 
màxima expressió harmònica corporal el ritme sota 
la inspiració esportiva i la bellesa del cos en 
moviment.
La gimnàstica rítmica i/o estètica de grup es pot 
considerar com art a més de com un esport per la 
seva plasticitat i la seva bellesa.

Objectius

Generals
Fomentar el coneixement i la pràctica de la 
gimnàstica al màxim nombre de nens i nenes de la 
ciutat.
Fomentar la vessant competitiva d’aquest esport en 
tots els seus nivells.
Donar a conèixer el nom de “Sant Cugat” com a ciutat 
vinculada amb aquest esport.

Esportius
Desenvolupar programes per a la pràctica de la 
gimnàstica a tota la diversitat de la població 
esportiva.
Desenvolupar programes per a la integració de tots 
els sectors socials mitjançant la pràctica d’aquest 
esport.
Assolir el major nombre d’escoles de la ciutat 
vinculades a la pràctica d’aquest esport i al nostre 
club.

Pedagògics 

Fomentar els valors personals entre els companys/es 
i l’entorn en general. 
Treballar per assolir objectius tant esportius com 
personals. 
Saber donar suport moral i afectiu a totes les 
situacions dins i fora de la pista.  
Transmissió de valors ètics i esportius pel creixement 
personal de la gimnasta (responsabilitat, respecte, 
esforç, disciplina...).
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