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FILOSOFIA

Prevencióde lesions /Salut
Volem ser realistes, ajustar els volums i  

l'entrenament a la realitat d'esportistes

intensitats de

com tu, amb
l'objectiu que no entrenis més del necessari i que practiquis

aquest esport amb seguretat, millorant dia a dia, i gaudint del
que et pot oferir .

Tècnica

Durant tota la temporada, s'inclou el treball de tècnica enles  

diferentsdisciplines, com a base de la millora personal.

Sessionsdirigides

Màxim contacte amb el tècnic del club, durant lasetmana
gaudiràs  

carrera,  
puntuals

de sessions dirigides de natació, sessions de  

sortides conjuntes els caps de setmanes i sessions

d'entrenament combinat, transicions, natació en

aigüesobertes.



ENTRENADOR

Jordi GarciaGràcia

Entrenador Especialitzat
- Graduat en Ciències de  

l'ActivitatFísica i de l'Esport
- Entrenador Nacionalde  

Triatló
- Número deCol·legiat  

57704

Experiència internacional



ENTRENAMENTS
ENTRENAMENTSGRUPALS

Es buscarà en aquests entrenaments arribar a

un objectiu comú, però sempre respectant les

diferències individuals iels diferentsnivells.

ENTRENAMENTS

-Dilluns17.00h C.N.Badalona(Alevins  

i infantils)

-Dimecres19.30hPistesAtletisme  

Antonio Amorós (Santa Coloma  

Gramenet) (Alevinsi infantils)

* Dissabtesde 11ha 13h es proposaran  

activitats multidisciplinars, comsortides  

ciclistes, rodatges a peu, transicions,  

competicionsenconjunt.

Inici delsentrenamientsGrupals
Dilluns 01/10/2017



OBJECTIUS
Treballempel desenvolupamentd'un Club referent amb un eix formatiu i de  

desenvolupament fonamentat en el treball integrat de lanatació.

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALSDEL'ESCOLADE TRIATLÓ

1.-Adquirir habilitats motrius i millorar la condició física.

2.- Millorar lescapacitats psicosocials ivolitives.

En iniciar la pràctica d'aquest esport des de la infantesa, el que pretenem aconseguir, fent dinàmiques de joc i activitats
específiques relacionades amb la cursa a peu, la natació i la bicicleta, és desenvolupar les habilitats motrius bàsiques
que, de forma divertida i dinàmica.

Objectius específics de l’escola de triatló

1. • Captar talent i formar esportistes a través d'una escola integrada a lanatació.
2. • Desenvoluparesportistes inculcant l'educació i elsvalors de l'esport així com els reptes que genera la

competició.

3. • Treballarelsaspectes més tècnics i limitantsde la pràctica del triatló (natació, natacióen aigües obertes,  

transicions d'esport, etc.)

4. • Gestionar i potenciar una secció sèniormasculina i femenina treballant tots els aspectes relacionatsamb la  

pràctica del triatló.

D’aquestamanera, el C.N.Badalona dóna l’opció de practicar el triatló a gairebé totes les edats.



OBJECTIUS ESPECÍFICS

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL’ESCOLA

A. Curt plaç / migplaç

Iniciar -Ampliar - Consolidarl’ escola.

B. Llarg plaç

Ser un model d’escola integrada a la natació.

C. Esportiu

Dóna l’opció de practicar el triatló a totesles  

edats.



CATEGORIES
BENJAMI

Edat:de 9 a10 anys

Horari:
1er i 3er dissabte decada mes a les 11h: Sortidaamb bicicletade muntanya o
activitat  multidisciplinar.

Preu: 6€/mes(Pack2 seccions)* o 12€/mes(1secció)*.



CATEGORIES
ALEVÍ

Edat:de 11 a12 anys

Horaris:
- Dillunsde 18:00h a 19:00h: Entrenamentde cursaapeu alC.N.Badalona.
-1er i 3er dissabte de cada mesa les 11h: Sortida ambbicicleta de muntanya o  

activitatmultidisciplinar.

Preu: 30€/mes(Pack2 seccions)* o 20€/mes(1secció)*.



CATEGORIES
INFANTIL

Edat:De13a 14anys

Horaris:

- Dillunsde17:00h a 18:00h: Entrenament de cursa a peu.

- 1er i 3er dissabte de cada mesa les 11h: Sortidaamb bicicletade muntanyao  
activitat multidisciplinar.

Preu: 30€ (Pack 2 seccions)* o 20€/mes(1seccio)*́.
* 2 Seccions:Natació +Triatló /1Seccio:́ Triatlo.



EQUIP DE COMPETICIÓ
Acabadal'etapa del'equip formatiu (escoladetriatló) els/les nostrespetitsgranstriatlet@aspodrancontinuar  
desenvolupantla pràcticadeltriatló desdela vessantcompetitiva i derendimenten L'EQUIPDECOMPETICIÓ.

EQUIPDECOMPETICIÓ

De Novembre aOctubre  

CadetsEdat:de 15 a 17anys.

JúniorsEdat:de18 a 19 anys

Horarisd'entrenament:

Natació:

- Dimarts i Dijous Natació a lapisicnaMunicipalMireiaBelmontede21h a22h15.
- Opció de compartirentrenamentamblasecció de Natació delCNBadalona.

Ciclisme:

- Dissabtes 8h30Ciclisme.

Cursaa Peu:

- DillunsCursaapeu des del CNBde18h a 19h. -Dimecres PistesAtletisme19h30 a 21h



PISTES ATLETISME ANTONIOAMOROS
Santa Coloma de Gramenet, Can Zam

Av. Pallaresa, 99, 08924Barcelona

- Construcció el2015

- Entrada lliurea les instal·lacions durant tota la  
setmana.

HORARIS

- De Dilluns a Divendres
De 19h30 a20h30

- Carril exteriorde 500m de terra.
- Dutxes
- Pàrquing
- Situat al costat del parc fluvialdel Besos



CALENDARI COMPETICIONS OFICIALS

Circuit Jove Triatleta Complert@

3 Modalitats+ Detecció deTalents

- Duatlón de Carretera
2 Proves

-Aquatló
3 Proves

- Triatló
2Proves



Iniciem la tramitació́ de llicencies a partir del 30/10/18 per la temporada 2019.

Preu: 10€

TRÀMIT LLICÈNCIES



EQUIPACIONS

Marca INVERSE

Duració mínima de 2 anys

Gama completa:

- Mono competició
- Roba entrenament ciclisme i running



EQUIPACIONS

Marca INVERSE

Duració mínima de 2 anys

Gama completa:

- Mono competició
- Roba entrenament ciclisme i running



NORMATIVA

Normes per formar part de lasecció

• Compra del Tritratje delClub.

• Obligació de tenir llicència, que correrà a càrrec de cadatriatleta.

• Les curses correran a càrrec de cadatriatleta.



INSCRIPCIONS I ALTES
Quota A
- Entrega presencialmenta

Secretaria o ViaE-mail.

Quota B i C
- Entregar de la butlletaSeccióa

Secretaria o ViaE-mail.

ButlletaSoci
QuotaA

ButlletaSecció
Quota A, B iC

HORARISECRETARIA

De dilluns adivendres:

de 09h a 13h i de 15h a 19h

CONTACTE
C/ Eduard Maristany5-7  
08912- Badalona
Telèfon: 93.384.34.13
Fax: 93.464.36.74

E-MAIL CONTACTE

Triatló: triatlo@cnbadalona.cat



¿Precs i Preguntes?



MOLTES GRÀCIES


