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PATINATGE ARTÍSTIC AMB EL CLUB DOJO TARRACO 

El PATINATGE ARTÍSTIC, es treballa utilitzant una metodologia d’aprenentatge 

enfocada vers la faceta artística d’aquest, el podríem definir com una especialitat que 

consisteix en fer acrobàcies rítmiques sobre patins.                                                     

Es treballaran nocions bàsiques del patinatge, a més de treballar la importància 

de la posició del cos, l’estil,… i figures i salts amb major grau de complexitat. 

L’harmonia amb la música passa a tenir major importància, juntament amb els salts 

simples i piruetes.  

L’objectiu principal és barrejar els moviments de dansa amb 

la sincronització del moviment dels peus. Es tracta d'aconseguir la combinació 

perfecta. Per aquest motiu en patinatge artístic trobem tanta diversitat de 

moviments, salts, piruetes, figures, etc. 

 A partir de primària, es realitza una competició interna del club, recolzada per 

part dels monitors i vers els pares, es competeix per nivell i per edat. Per tal de 

determinar el nivell, a mitjans de curs, es farà un petit examen a mode intern de club, el 

qual consistirà en diferents figures, salts i moviments artístics acompanyats de música. 

 A més de les competicions, durant el curs es realitzen diverses trobades, on és 

molt important que el nen hi participi, per tal de conèixer altres nens que practiquen el 

seu esport, així com introduir-se dins el món del patinatge artístic en totes les seves 

facetes, veure exhibicions d’altres patinadors/es,… 

El patinatge artístic es pot practicar de forma individual i en grup (show). 

Va adreçada tant a nens que ja tinguin unes nocions bàsiques del patinatge, com 

a aquells que s’inicien en la seva pràctica. 

Per a la pràctica del patinatge artístic, és imprescindible: 

- Patins de patinatge artístic (tipus quad amb fre davanter) 

- Ús de roba esportiva i còmoda  

- En cas de que no es sàpiga patinar també seran necessàries les proteccions 

dels canells i genolls fins que s’assoleixi un nivell que permeti treure-les.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sincronitzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salt

