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INFORMACIÓ TEMPORADA 2019-2020 

 

Benvolgudes famílies; 

Us volem donar la benvinguda a la nova temporada que 2019-2020.  

Com molts de vosaltres ja sabreu, durant el passat mes de juny es va efectuat el canvi de Junta 

Directiva del Club, i per aquest motiu us fem arribar aquest document amb tota la informació 

que creiem us pot resultar d’interès. 

A banda d’aquest document, haureu d’omplir el document d’inscripció amb el document 

formalitzat, per actualitzar les vostres dades bancàries (SEPA) que cal que ens retorneu 

complimentat el mes aviat possible, però no mes enllà de 

I per últim, us trametem la necessitat que accediu a la web del Club www.igualadacgaula.cat,  i 

llegiu la nova NORMATIVA DEL ICG Aula. Ens estrenem a la Junta carregats de projectes 

engrescadors, i amb molta il·lusió per seguir potenciant els valors que fins ara s’han estat 

treballant. Per aquest motiu, hem fet una revisió i posada al dia de de totes les normes que ens 

facilitaran tant a vosaltres com a nosaltres i a l’equip tècnic que tot funcioni.  Us recomanem 

que la llegiu amb deteniment per tal d’estar ben informats sobre algunes novetats i canvis. 

Aprofitem per agrair-vos a tots la confiança que heu depositat en el nostre Club triant-nos per 

que els vostres fills/filles practiquin aquest esport. Esperem complir amb les expectatives de 

tothom i fer del nostre Club un centre de referència per la gimnàstica rítmica i estètica a nivell 

nacional.  

La Junta Directiva ICGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA – CIF.: G 65195380 c/ De Carles Riba s/n 08700 Igualada  

GRUPS I HORARIS I TARIFES TEMPORADA 2019- 2020 

GRUPS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 
MINIS  17.30 a 19.00 h  17.30 a 19.00 h   
INICIACIÓ  17.30 a 19.00 h  17.30 a 19.00 h   
ESCOLAR PETIT  18.00 a 20.00 h  18.00 a 20.00 h   
   

PROMOCIÓ 1  17.30 a 19.30 h  17.30 a 19.30 h 18.00 a 20.00 h  
  

TECN. PETITES  17.30 a 20.00 h  17.30 a 20.00 h 17.30 a 21.00 h 10.00 a 13.00 h 

 

PROMOCIÓ 2 18.00 a 20.00 h  17.30 a 20.00 h   9.00 a 11.30 h 

  

PROMOCIÓ 3 17.30 a 20.00 h  18.00 a 20.00 h  17.30 a 20.00 h  
  

TECN. GRANS 17.30 a20.00 h  17.30 a 20.00 h  17..30 a 21.00 h 9.00 a 11.30 h 

ESTÈTICA      11.30 a 13.30 h 

 

 

* En cas de germans, es deduirà un 10% de la quota més baixa 

▪ GRUP MINIS 

Grup format per nens i nenes d’entre 3 i 5 anys que volen iniciar-se en la Gimnàstica Rítmica 

treballant especialment la psicomotricitat, el ritme i la introducció en les nocions bàsiques de 

l’esport. 

EDAT: nascuts/es entre el 2014 i 2016 

LLOC: Gimnàs de “Les Comes” 

MENSUALITAT: 23€ (1 dia)- 38€ (2 dies) 

 

▪ GRUP INICIACIÓ 

Grup format per nens i nenes d’entre 6 i 7 anys que volen iniciar-se en la Gimnàstica Rítmica. 

Aquest és el primer grup que té la possibilitat de competir als Jocs Esportius Escolars de 

l’Anoia. 

EDAT: nascuts/es entre el 2012 i 2013 

LLOC: Gimnàs de “Les Comes” 

MENSUALITAT: 38€ 

 

▪ GRUP ESCOLAR PETIT 

Grup format per nens i nenes d’entre 8 i 12 anys (d’entre 3r i 6e de primària) que volen iniciar-

se en la Gimnàstica Rítmica o que encara no han aconseguit el nivell per promocionar. Aquest 

grup ja treballa des de l’inici per participar als Jocs Esportius Escolars de l’Anoia (nivells A i/o 

B). 
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EDAT: nascuts/es entre el 2008 i 2011 

LLOC: a concretar 

MENSUALITAT: 42€ 

 

▪ GRUP PROMOCIÓ 1 

Grup format per nens i nenes d’entre 8 i 12 anys (d’entre 3r i 6e de primària) que fa temps que 

practiquen Gimnàstica Rítmica i tenen el nivell per promocionar (l’equip tècnic decideix quines 

gimnastes formaran part d’aquest grup). L’objectiu d’aquest grup és la participació als Jocs 

Esportius Escolars de l’Anoia i el Campionat de Catalunya en Edat Escolar organitzat per la 

Federació Catalana de Gimnàstica. 

EDAT: nascuts/es entre el 2008 i 2011 

LLOC: Gimnàs de “Les Comes”; divendres a concretar. 

MENSUALITAT: 55€ 

 

▪ GRUP PROMOCIÓ 2 

Grup format per nens i nenes de 13 i 14 anys (1r d’ESO i 2n d’ESO) que fa temps que 

practiquen Gimnàstica Rítmica i tenen el nivell per promocionar (l’equip tècnic decideix quines 

gimnastes formaran part d’aquest grup). L’objectiu d’aquest grup és la participació als Jocs 

Esportius Escolars de l’Anoia (nivells superiors), al Campionat de Catalunya en Edat Escolar i la 

Copa Catalana (en modalitat de conjunts) organitzats per la Federació Catalana de Gimnàstica. 

EDAT: nascuts/es entre el 2007 i anteriors 

LLOC: dilluns a concretar; dimecres i dissabtes al gimnàs de “Les Comes” 

MENSUALITAT: 55€ 

 

▪ GRUP PROMOCIÓ 3 

Grup format per nens i nenes a partir de 14 o 15 anys (3r d’ESO) que fa temps que practiquen 

Gimnàstica Rítmica i tenen el nivell per promocionar (l’equip tècnic decideix quines gimnastes 

formaran part d’aquest grup). L’objectiu d’aquest grup és la participació als Jocs Esportius 

Escolars de l’Anoia (nivells superiors), al Campionat de Catalunya en Edat Escolar i la Copa 

Catalana (en modalitat de conjunts) organitzats per la Federació Catalana de Gimnàstica. 

EDAT: nascuts/es entre el 2007 i anteriors 

LLOC: dilluns, divendres i dissabtes al gimnàs de “Les Comes”; dimecres a concretar. 

MENSUALITAT: 55€ 
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▪ GRUP TECNIFICACIÓ PETIT 

Grup format per nens i nenes d’entre 8 i 12 anys (d’entre 3r i 6e de primària) que fa temps que 
practiquen Gimnàstica Rítmica o tenen el nivell per formar part d’aquest grup (l’equip tècnic 
decideix quin/es gimnastes en formaran part). L’objectiu d’aquest grup és la participació a 
nivells federats tant en la modalitat individual com en la modalitat de conjunts, de les 
competicions organitzades per les Federacions Catalana i Espanyola de Gimnàstica. 

EDAT: nascuts/es entre el 2008 i 2011 

LLOC: Gimnàs de “Les Comes” 

MENSUALITAT: 65€ 

 

▪ GRUP TECNIFICACIÓ GRAN 

Grup format per nens i nenes a partir de 13 anys (1r d’ESO) que fa temps que practiquen 
Gimnàstica Rítmica o tenen el nivell per formar part d’aquest grup (l’equip tècnic decideix 
quin/es gimnastes en formaran part). L’objectiu d’aquest grup és la participació a nivells 
federats tant en la modalitat individual com en la modalitat de conjunts, de les competicions 
organitzades per les Federacions Catalana i Espanyola de Gimnàstica. 

EDAT: nascuts/es en el 2007 o anteriors 

LLOC: Gimnàs de “Les Comes” 

MENSUALITAT: 65€ 

 

▪ GRUP ESTÈTICA 

Grup format per nens i nenes a partir de 10 anys (5e de primària) que volen iniciar-se o 
tecnificar-se en Gimnàstica Estètica de Grup. L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer aquesta 
disciplina i aconseguir millorar la fluïdesa de moviments i expressió corporal molt útils per a la 
gimnàstica rítmica. 

EDAT: nascuts/es en el 2009 o anteriors 

LLOC: Gimnàs de “Les Comes” 

MENSUALITAT: 20€ 

 

A banda de la mensualitat, es passarà un únic rebut anual en concepte de quota de soci de 42€ 
per família. Aquest rebut es girarà entre la darrera setmana d’agost i la primera de setembre.  

El cost de les llicències federatives i de les inscripcions a les diferents fases de competició és el 
designat per cada organisme (FCG- RFEG- CEA- CEEB), i anirà a càrrec de les famílies. Arribat el 
moment de formalitzar les llicències o inscripcions, des del Club s’informarà a les famílies del 
cost i de la forma de pagament. 
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EQUIPACIÓ OFICIAL  

Amb l’objectiu d’aconseguir instaurar uns bons hàbits i disciplina als/les gimnastes, i de donar 

una imatge de club seriosa, s’ha establert un codi d’indumentària pels entrenaments i per les 

competicions.  

ENTRENAMENTS 

ESTIU HIVERN 

Culotte Malles llargues/ mobo 

Top/ samarreta tirants/ Maillot tirants Samarreta ajustada 

Punteres Punteres 

 

 

Per les jornades de Competició, la indumentària serà 

la mateixa afegint el xandall llarg, que consta de 

pantaló i dessuadora, i la jaqueta del club. El seu 

cost és de 62€ les tres peces. 

El xandall serà obligatori per tots aquells gimnastes 

que hagin d’anar a competicions (a qualsevol tipus) i 

opcional per gimnastes que no competeixen (minis). 

Adjunt amb aquest document d’informació trobareu 

una butlleta per fer la comanda d’equipació 

esportiva a GIMMA. 

Us recordem que tota l’equipació ha de portar el 

logo del club. 
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ICGAula 2019/2020 

  

    Nom gimnasta: 
  Talla i número de peu: 

 
    Maillot de tirants 18 €   

    Mobo  
 

15 €   

    Culot 
 

14 €   

    Mitja entrenament 9,50 €   

    Punteres 
 

13,50 €   

    Top 
 

16 €   

    Motxilla 
 

18 €   

    

    Xandall + Jaqueta 62 €   

    

    

    Imprescindible passar full de comanda abans del 31 de juliol. 

    Fer transferència en concepte de reserva adjuntant comprovant de pagament i nom 
gimnasta. 

    ES59 0081 5637 1300 0117 3628 
 

 

 

 

 

 

 

 


