
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR
PATINATGE



Club Patí Vila-real

El Club Patí Vila-real comença la seua 
activitat en la dècada dels 70, en la 
modalitat de patinatge de velocitat.

En els 90, i en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vila-real, s’inicia l’escola 
municipal de patinatge. A més, vam iniciar 
la secció d’hoquei línia.

Després de molts anys de treball, en 
la temporada 2017/2018, 2 jugadores 
de l’Club Patí Vila-real es proclamen 
campiones d’el món amb la Selecció 
Espanyola júnior d’hoquei línia.

L’any 2020 vam obrir per primera vegada 
la nostra secció de patinatge artístic 
amb gran èxit de participació.



Des del Club Patí Vila-real organitzem 
des de fa més de 15 anys l’activitat 
extraescolar de patinatge i hoquei línia a 
la província de Castelló.

L’objectiu primordial és fomentar el 
patinatge i oferir continuitat tant en 
l’hoquei línia com en el patinatge artístic.

- Psicomotricitat: xiquets/es de 3 a 6 
anys.

- Iniciació: xiquets/es de 6 a 12 anys.

- Hoquei línia/patinatge artístic: xiquets/
es de 6 a 12 anys amb una base de 
patinatge.

Extraescolar
Per qué el Club Patí 
Vila-real?

Qui pot participar?

Perquè som especialistes en patinatge.

• Més de 15 anys impartint classes 
extraescolars de patinatge.

• Monitors qualificats i amb experiència 
sobre el món de l’patí.

• Aprenentatge basat en la motivació i el 
joc.

• Fomentem el treball en equip i la 
inclusió.

• Perfeccionem la tècnica correcta amb el 
material específic inclòs.

• Capacitat de gestió administrativa com 
a organització.

• Elaboració i formació en el compliment 
de protocols sanitaris.



El Club Patí Vila-real compta amb 
monitors dedicats, que, a més de tenir 
experiència treballant amb xiquets, són 
experts en patinatge i hoquei.

Els monitors poden realitzar informes de 
cada alumne durant el curs, així com les 
reunions pertinents amb el centre i amb 
les families.

Des del Club Patí Vila-real ens esforcem 
per oferir formació de qualitat i 
responsable.

Monitors
L’activitat

• Es realitzen un total de 2 classes 
setmanals per activitat d’1 hora de 
durada cadascuna.

• Es requereix un grup mínim de 8 
alumnes.

• Horaris de dilluns a divendres de 
vesprades.

• És necessari que l’alumne dispose de 
material de patinatge (patins, casc i 
proteccions).

• Les classes es realitzen en el centre 
escolar, tant en l’exterior com en l’interior 
si disposa de pavelló.

Preu per alumne de 18 € a 25 € / mes
depenent de les condicions pactades amb 
el centre escolar.

Preu



Lliga Escolar

A més, els xiquets i xiquetes que ho desitgen, 
tenen la possibilitat de participar en la Lliga 
Escolar sense cost addicional.

Una lliga d’hoquei línia en la qual 
competeixen els col·legis durant alguns 
caps de setmana a l’any.



Continuïtat de l’esport 
en el Club Patí Vila-real

Els jugadors i jugadores que ho desitgen, 
tenen la possibilitat de continuar l’activitat 
dins del Club Patí Vila-real com a federats 
en hoquei línia i patinatge artistic. Participem 
en competicions autonòmiques i nacionals 
de les següents categories:

• Benjamí.
• Aleví.
• Infantil.
• Jovenil.
• Júnior.
• Sènior Masculí.
• Sènior Femení.
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