Què ensenyem?
Patinar
Ensenyem a patinar amb seguretat, endavant, endarrera,
fent girs, ziga-zagues, frenades...

Tècnica individual?

Aprenem a controlar la pilota amb stick, a fer passades
i xuts, a driblar, a aixecar la pilota...

Tàctica col·lectiva?

Preparem els partits, fem sistemes defensius i d’atac on
els nens i nenes se sentin còmodes i es diverteixin,
posicions a la pista, jugades...

HOQUEI
ESCOLA

VALORS
El més important per a nosaltres! El joc en equip, el respecte
entre companys, rivals, àrbitres i públic. Premiem l’esportivitat,
el joc d’equip, l’ajuda d’uns als altres. Treballem la gestió de
les victòries i també de les derrotes, en definitiva, de les emocions
que desperta el nostre esport.

www.clubpaticaldes.cat
CLUB PATÍ CALDES DE MALAVELLA

L’Hoquei a Caldes de Malavella
El nostre objectiu és, més enllà de la formació de grans
campions, formar els nostres nens i nenes en els valors
universals de l’esport, a divertir-se practicant-lo i, juntament amb els pares, fer que se sentin que tots som i
formem part del Club.
La modalitat esportiva del nostre Club és l’Hoquei Patins.
ESCOLA D'HOQUEI PATINS:
Adreçat a nens i nenes a partir de P3 que vulguin aprendre
a patinar. El material (patins i proteccions) el proporciona el
Club. L’activitat es realitza a les dues escoles de Caldes, de
manera que els nens es recullen a les classes, se’ls dona
el berenar i comença l’activitat. Disposem de material per
practicar l'hoquei, patins, pilotes i sticks.
LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS:
Orientat a nens i nenes que ja saben patinar i que volen
aprendre aquest esport. Categories des d’Escoleta (Iniciació a l’Hoquei Patins) i els equips de les diferents categories que competiran en les seves respectives lligues
oficials d’Hoquei.
Inscripció: 35€
P3 - P4 - P5 : 18€ mensuals

Informació i inscripcions a
www.clubpaticaldes.cat
629 946 746 (Joan) - 606 505 206 (Carles)

Social

HOQUEI
ESCOLA

Afavoreix la cooperació
i a crear vincles d’amistat

Física i psicològica

Estabilitat
Coordinació Concentració
Psicomotricitat
Equilibri

Es treballa l’atenció i la memòria

Millora les habilitats motores,
pilars del desenvolupament

Ajuda a dominar el moviment corporal

Afavoreix el desenvolupament cognitiu

