
 

 

COMUNICAT CANVI NORMATIVA NATACIÓ ARTÍSTICA 

 

 

Barcelona, 09 de juliol de 2021 

Benvolgudes entitats de Natació Artística, 

 

Mitjançant aquest comunicat, us informem del canvi de Normativa tant de Figures 

com de Rutines Tècniques, de les Competicions Escolars de Natació Artística, 

organitzades pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. 

Com bé sabeu, fins a dia d’avui, s’oferien 3 nivells, els quals demanaven els mateixos 

elements obligatoris i figures independentment de la categoria i de l’edat.  

Fa dos cursos, que des del Comitè Tècnic i des del CEEB, es decideix treballar per oferir 

vuit nivells diferents (tres per les categories A i B i dos per la categoria C), però la 

Pandèmia de la Covid-19 endarrerí la proposta.  

Ara, però, amb bones expectatives de cara al curs vinent, i segurs i segures de poder 

celebrar una competició amb normalitat, volem que els nostres nedadors i nedadores 

segueixin una adequada progressió, i per motivar-los i motivar-les evitant la 

repetició de figures i elements obligatoris, realitzem el canvi de normativa oferint 

8 nivells diferents, degudament estudiats i treballats, amb els seus propis 

elements obligatoris i figures.  

Aquests elements obligatoris i figures, s’aniran canviant cada quatre temporades, per 

tant, la vigència d’aquesta nova normativa comprendrà els següents quatre cursos: 

• Curs 2021-22 

• Curs 2022-23 

• Curs 2023-24 

• Curs 2024-25 

Des de l’Organització de la competició, es considera adient enviar el canvi de Normativa 

de les Rutines Tècniques aquest mes de juliol, perquè les entitats tingueu temps 

suficient per preparar i treballar els balls corresponents. Respecte a les noves figures, 

s’enviarà comunicat amb les figures de cada nivell el mes de setembre. 

Tot i així, el dia de la Reunió d’Entitats que es celebrarà el mes d’octubre-novembre, el 

nostre Comitè Tècnic expert, explicarà detalladament tots els elements obligatoris i 

figures, i podreu preguntar dubtes que tingueu.  

*S’adjunta a aquest comunicat els nous elements obligatoris. 

Moltes gràcies per la vostra atenció,  

Esperem que sigui del vostre grat, 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 
  

Elena Nieto 
Cap de Competició de 
Natació Artística del CEEB 

 
 

David Boleda 
Comitè Tècnic i Cap de Comitès de 
Valoració de Natació Artística del CEEB 

 

Laia Blanco 
Comitè Tècnic de Natació 
Artística del CEEB 


