
 

Fitxa tècnica de patinet o big Scooter. 
 
La Secció Esportiva de la Fundació Pere Tarrés està inscrita al Registre 
d’Entitats Esportives de la  
Generalitat de Catalunya amb el núm. A00968. 
La Fundació 
Pere Tarrés disposa d’una pòlissa de Responsabilitat Civil per al 
desenvolupament d’aquesta activitat amb l’asseguradora CATALANA 
OCCIDENT, amb núm. de pòlissa 8-8.573.518-W i compleix les condicions 
que estipula el Decret 56/2003, de 20 de febrer, de la Generalitat de 
Catalunya. 
D’acord amb l’Article 10.1 del Decret 56/2003 de 20 de febrer pel qual es 
regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural es facilita en 
aquesta fitxa descriptiva tota la informació sobre l’activitat que proposem: 
 

Descripció de l’activitat: 

L’activitat consisteix en anar en patinet per un circuit muntat pels monitors. 

Segons l’edat dels nens i el nivell d’expertesa dels nens que participin a 

l’activitat aquest circuit serà més o menys complicat. 

Edat recomanada: 

A partir de 6 anys. 

Prevenció de riscos: 

S’establirà la pauta de deixar distancia amb el participant de davant per tal 

d’evitar caigudes múltiples. 

No es permetrà l’accés al circuit de patinet si es considera que pot haver 

risc d’accidents.   

Els participants usaran casc protector, duran calçat lligat i una vestimenta 

còmoda que permeti impulsar-se lliurement sense travar les rodes del 

patinet, com els pantalons de cintura molt baixa, faldilles llargues, etc. 

Els nens que van en patinet hauran de seguir en tot moment les instruccions 

del monitor.  

En cas de negativa dels participants a respectar o en cas de no assimilar les 
normes, s’exclourà el/la/els participant/s de l’activitat de manera 



automàtica, doncs s’entén que estem manipulant objectes potencialment 
perillosos tant per a un mateix com per als altres. 
 
Per a qualsevol incidència hi haurà el suport del personal de l’equipament. 
 

Pla d’emergència de l’activitat: 

En cas d’accident o situació d’emergència fora de la instal·lació el 
responsable de l’activitat avisarà al responsable de la instal·lació per activar 
el Pla d’Emergència de la Instal·lació i es seguiran les normes i processos 
descrits en aquest.  
 

Espai on es desenvolupa l’activitat: 

Les zones de circulació seran a l’aire lliure, els patis de les cases de colònies, 
en terrenys escollits segons l’edat, condició física o percepció del grup que 
en tingui el monitor. Poden combinar trams de terra i asfaltats. 
 

Preservació del medi natural i altres elements de l’entorn: 

Es deixarà l’espai utilitzat igual com l’hem trobat, per tant, no es tirarà cap 
paper a terra ni cap deixalla i es retiraran tots els cartells o rètols que s’hagin 
pogut utilitzar per marcar el circuit i altre material que s’hagi fet servir per 
al circuit. 
 
Material: 

Patinet amb rodes pneumàtiques per rodar sobre qualsevol tipus de 

superfície. 

Casc amb regulador per a diferents diàmetres cranials. 

Coneixements: 

No calen coneixements previs a l’activitat, si no s’ha anat mai en patinet 

abans el circuit serà molt senzill.  

Els coneixements que es facilitaran seran bàsics per part dels monitors, 

doncs s’entén l’activitat com  a primer contacte amb l’esport. 

 


