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EL TRIATLÓ ÉS UN ESPORT MOLT JOVE QUE ESTÀ TENINT UN GRAN CREIXEMENT
DURANT ELS ÚLTIMS ANYS. LA NOSTRA INTENCIÓ ES PODER DONAR A CONÈIXER'L AL
MÀXIM DE NENS, NENES I JOVES DEL MUNICIPI

PER QUÈ EL TRIATLÓ
El triatló és un esport que combina tres disciplines prou completes per si soles: la
natació, el ciclisme i la cursa a peu. Si a més, ho combinem amb l’aprenentatge
de valors com el respecte, esforç i compromís convertim el triatló en un dels
esports més complets per al correcte desenvolupament tant físic com psicològic
dels nens i nenes.

A QUI VA DIRIGIDA
L'ACTIVITAT
L’activitat va dirigida a qualsevol nena o nen des de 4rt de primària fins a 1er d'ESO
escolaritzats a les escoles amb les que iniciem aquest projecte.

QUI SOM
L’3scola Triatló Sant Just, ara L'3SCOLA KATOA, som un club de triatló que va néixer
al 2013 com a secció del Club Natació Sant Just. Tenim mes de 8 anys
d’experiència en formar i fer créixer joves triatletes i hem sigut pioners en la
creació d’una escola de triatló a Catalunya. Recentment ens hem unit al CE Katoa,
club de triatló de referencia, tant a nivell català com a nivell nacional.
D’aquesta manera volem crear sinergies entre l’esport base formatiu i l’alta
competició, treballant un bon planter i afavorint una bona transició als joves
triatletes que ho desitgin.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA
AMAZONAS
El “Programa AMAZONAS” és un programa integral i transversal de la Federación
Española de Triatlón (en endavant FETRI) amb la col·laboració de les federacions
autonòmiques per al desenvolupament de la dona i la seva evolució dins del triatló.
Té per objecte la promoció i l'increment de la participació femenina en tots els àmbits
de l'esport, per contribuir a la millora i la transformació social a través dels valors de
l'esport.
El programa està liderat pel Consejo Superior de Deportes amb la col·laboració de la
Fundació Esport Jove i pretén aprofundir en la dimensió social i cultural de l'esport per
impulsar un canvi a l'estil de vida i activar la promoció de l'esport mitjançant la
realització de diferents esdeveniments i activitats.
Però sobretot, el nostre enfoc ha de ser el de la descoberta i pràctica del triatló, entre
nenes i noies, per així afavorir la paritat en la pràctica esportiva entre els més joves.

QUÈ PROPOSEM
Des de L’3SCOLA KATOA i utilitzant el marc del programa AMAZONAS de la FETRI,
així com en col·laboració amb l’INEFC de Barcelona en el marc d'un conveni que
ens habilita com a centre de pràctiques autoritzat, volem ampliar la promoció al
major nombre de nens i nenes del nostre entorn.
La nostra proposta es basa en un seguit d’activitats, que es realitzaran tant a les
instal·lacions de la pròpia escola com a les instal·lacions del club (Complex
Esportiu La Bonaigua) i al Parc Ciclista del Baix Llobregat.
Totes les activitats seran part d’un procés que es veurà culminat amb la
participació (opcional) al 8è Triatló Infantil de Sant Just Desvern, el proper mes de
maig 2022, prova que organitzem anualment i forma part del calendari oficial de
la Federació Catalana de Triatló, esdevenint una de les proves més esperades
entre tots els clubs de triatló infantil de Catalunya.

QUÈ OFERIM
Una activitat esportiva diferent, lúdica i sense cost per a l’escola ni per a les
famílies i adaptable al programa curricular.
Dirigida conjuntament pel professorat del propi centre, tècnics de la FETRI, el cos
tècnic de l'3SCOLA KATOA així com estudiants en pràctiques de l'INEFC BCN.

ACTIVITATS
XERRADA + INTRODUCCIÓ A LA CURSA A PEU
En primer lloc es farà una xerrada explicativa del “Programa Amazonas” i una
exposició amb suport visual sobre el triatló.
La sessió d’Introducció a la Cursa a Peu consistirà en un seguit d’exercicis i jocs els
quals tindran com a objectius ensenyar en que consisteix el tram de cursa a peu
dins del Triatló
Lloc: Escola
Material necessari: Bambes i roba esportiva
Fitxa 1

LA TÈCNICA DEL TRIATLÓ
El seu fonament serà explicar i practicar els aspectes mes tècnics del triatló, com
son les transicions (canvis entre els diferents esports)
Lloc: Escola
Material necessari: bambes (preferiblement amb velcro o gomes) i roba
esportiva.
Fitxa 3

INTRODUCCIÓ A LA NATACIÓ
Aquesta activitat té com a objectiu la introducció i familiarització al medi aquàtic.
Durant l’activitat es faran diferents jocs i exercicis amb l’objectiu d’introduir la
tècnica de crol, que es l’estil que s’utilitza principalment al triatló.
Lloc: La Bonaigua
Material Necessari: Casquet de bany, xancletes, banyador, ulleres de natació,
tovallola.
Fitxa 2

INTRODUCCIÓ AL CICLISME
Aquesta serà una activitat opcional que es realitzarà fora de l’horari escolar.
En aquesta activitat farem diferents exercicis de tècnica de ciclisme, una mica
d’acondicionament físic i practicarem les transicions i la pujada i baixada de la
bici, punt clau per guanyar segons a les competicions de Triatló.
Lloc: Parc Ciclista del Baix Llobregat
Material necessari: Bicicleta, casc, sabates de córrer i roba esportiva.
Fitxa 4

SESSIONS*
MARÇ - ABRIL
AL CENTRE ESCOLAR

XERRADA + INTRODUCCIÓ A LA CURSA A PEU
LA TÈCNICA DE TRIATLÓ

ABRIL
AL C.E. LA BONAIGUA

INTRODUCCIÓ A LA NATACIÓ

ABRIL - MAIG
PARC CICLISTA BAIX LLOBREGAT

INTRODUCCIÓ AL CICLISME

MAIG - SANT JUST DESVERN

8è TRIATLÓ L'ESCOLA KATOA

*obertes a modificació en funció de les necessitats de l'escola i les circumstàncies
de la COVID
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INTRODUCCIÓ A LA CURSA A PEU

INSTALACIÓ: Pista esportiva Escola
DATA A concretar amb el centre
DURACIÓ: 1h

MATERIAL NECESSARI
Cons, pitets i cordes
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
Iniciar-se a la cursa a peu.
Introduir exercicis de tècnica de carrera.
Millorar la condició física
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Treball de sèries i velocitat
Treball de tècnica de carrera
ACTIVITATS
Escalfament
5’ de córrer suau per escalfar
10’ d’exercicis de tècnica i mobilitat
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Part Principal
Diagonals: aquest exercici es basa en donar voltes a la pista de futbol/bàsquet a
ritme suau i a les cantonades indicades hauran d’iniciar una diagonal a “l'esprint”.
La duració de l’exercici variarà en funció de l’edat dels nens/es
Tres en ratlla relleus: es dividirà l’equip en diferents grups, i cada equip haurà de jugar
un tres en ratlla en el que hauran de córrer per col·locar la “fitxa” i donar el relleu al
següent company.
El joc durarà uns 20min
Paral·leles: Igual que en el primer exercici, però en aquest cas s’haurà d’anar ràpid a
les línies de banda del camp de futbol/bàsquet i s’haurà d’anar suau per les línies de
fons.
La duració de l’exercici variarà en funció de l’edat dels nens/es
Tornada a la calma
La tornada a la calma la farem a través d’un joc
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LA TÈCNICA DEL TRIATLÓ

INSTALACIÓ: Pista esportiva escola
DATA A concretar amb el centre
DURACIÓ: 1h
MATERIAL NECESSARI
Casquets de bany, cons
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
Introduir les transicions
Treballar la cursa a peu
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Transicions
Treball d'acondicionament físic
ACTIVITATS
Escalfament
5’ de trotar suau
10‘ d’explicació de que són les transicions i com s’executen
Part Principal
Diferents circuits de córrer marcats amb cons + canvis de material (posar/treure
sabates, posar treure casquet)
Duració 20’
Cursa de relleus: curses de relleus a les que s’inclouran canvis de material i diferents
transicions.
Duració 10’
Joc del mocador
Duració 10’
Tornada a la calma
3’ de voltes corrent suau a la pista
5’ d’estiraments
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INTRODUCCIÓ A LA NATACIÓ

INSTALACIÓ: C.E. La Bonaigua
DATA A concretar amb el centre
DURACIÓ: 1h15’
MATERIAL NECESSARI
Taules i matalassos d'aigua
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
Iniciar-se a la natació i mes específicament a la tècnica de crol.
Familiarització amb el medi aquàtic
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Treball familiarització
Treball de manipulació d’objectes al medi aquàtic
Treball de condicionament físic
ACTIVITATS
5‘ d’explicació de normes bàsiques a la piscina

1

Escalfament
5’ d’exercicis de mobilitat articular fora de l’aigua
Entre 2-4 piscines lliures per escalfar
Part Principal
Exercicis de técnica de crol: en funció del grup i el nivell es faran exercici mes o menys
complexes
Duració: 15’
Entrades i sortides de l’aigua: aquí farem series de crol en les que s’haurà de combinar
nedar amb entrar i sortir de l’aigua, pas de boies
Duració: 20’
Joc dels passes: en parelles o en grups de 3 o 4 els nens s’hauran de passar una pilota
estant dintre de l’aigua
Duració:15’
Cursa de relleus: farem una cursa de relleus de natació.
Duració 15’
Tornada a la calma
Joc lliure a la piscina
Duració 10’
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INTRODUCCIÓ AL CICLISME

INSTALACIÓ: Parc Ciclista del baix Llobregat
DATA A concretar amb el centre
DURACIÓ: 2h
MATERIAL NECESSARI
Cons i material per fer tècnica
Bicicleta i casc
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
Iniciar-se al ciclisme.
Introduir les transicions (pujada i baixada de la bici)
Millorar la condició física
CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Treball de series i velocitat
Treball de tècnica de ciclisme
Treball de transicions
Duatlons
ACTIVITATS
Escalfament
15’ donant voltes al Parc a ritme suau
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Part Principal
Series: 5 blocs de: 1 volta a ritme fort + 2 voltes a ritme suau
Duració 20’
Pujada i baixada de la bici: practicarem i ensenyarem com pujar i baixar de la bici el mes
ràpid possible i sense aturar-se. Així com la técnica per fer el mes ràpid possible les
transicions.
Duració 30’
Mini-Duatlons: farem diversos duatlons dintre del Parc. S’adaptaran distàncies i ritmes
segons l’edat i la capacitat de cada nen@
Duració 30’
Tècnica de ciclisme: amb circuits diferents treballarem habilitats d’equilibri, agilitat i demes
a sobre de la bici
Duració 20’
Tornada a la calma
5’ de voltes suaus al Parc
5’ estiraments

clubnataciosantjust@gmail.com
web: cnsantjust.cat
l3scola
Jordi 637 344 641
Víctor 637 964 188

