
M a n i f e s t  
Braveskate club esportiu / braveskatescola 
 
 
Com a club esportiu: 
 
Treballem per dignificar l’skateboard i els llocs on es practica. Per evitar la mala (i equivocada) imatge que 
sempre s’ha tingut dels skaters i per fer que els skateparks siguin llocs de trobada nets i cuidats, i que 
transmetin una imatge esportiva. 
 
Fomentem l’associacionisme i la col·laboració entre skaters i clubs, amb l’objectiu de crear xarxes i empoderar 
col·lectius. 
 
Assessorem i col·laborem amb ajuntaments i constructores en el disseny i construcció d’skateparks, però en la 
mesura del possible i dintre les nostres possibilitats. Enteneu, doncs, que moltes vegades ens apartem de 
determinats projectes o oferiments que ens fan alguns ens, perquè ens fan perdre temps en reunions estèrils 
que a mig/llarg termini no ens reporten cap benefici ni econòmic ni material, ni al club ni al col·lectiu skater.  
 
Organitzem events i trobades, i col·laborem en l’organització conjuntament amb altres clubs i escoles, per tal 
de mantenir viva l’escena skater local i d’àmbit català.  
 
Intentem difondre el màxim d’informacions possibles sobre events o temes que creiem interessants pel 
col·lectiu skater més proper i sobretot pels socis del club. 
 
El nostre local social, SA NAU skatecircus, és el resultat de molts anys de persistència. Volem que sigui un 
espai on es pugui combinar la formació i la pràctica lliure de l’skateboarding, juntament amb altres dinàmiques 
complementàries: patinatge en patins inline o quads, activitats de circ i equilibrisme, pràctiques físiques (ioga, 
taitxí, estiraments), o qualsevol altra activitat que ens ajudi a mantenir viu l’espai i ajudi en la dinamització del 
club.   
 
A l’espai SA NAU, volem crear un ambient obert, amigable i familiar, cuidant els diferents espais de què 
disposem: 

- La rampa indoor. La netegem cada setmana i procurem que sempre estigui en perfectes condicions de 
neteja i seguretat, tant pels patinadors com per les altres activitats. La nostra intenció és anar fent 
modificacions amb el pas del temps i en la mesura que la economia ens ho permeti. Disposem també de 
petits mòduls per habilitar línees per practicar street. Posem un equip de música a disposició dels socis 
perquè puguin posar-se el seu propi ambient. Disposem de penjadors i taquilles, i pissarra per complementar 
les classes.  

- El pati/terrassa. Pretén ser un espai de descans o d’espera (mentre es fan les classes) pels familiars i socis. 
Afegim jocs de taula, pissarra i guíxos de colors, darts imantats i una canasta per la mainada. I llibres, 
còmics i revistes per a tothom. Al bar disposem de cafetera i refrescs. Pretenem crear un espai fresc i 
amigable on la gent pugui interrelacionar-se. 

- La botiga. Volem que sigui un petit espai expositiu, on veure skates antics i de totes les èpoques. A més, 
volem que sigui un espai on poder practicar fingerboarding, afegint maquetes d’skateparks adaptats a 
fingerboard. 

 
Dissenyem el nostre propi material (taules, samarretes, adhesius) a mode de marxandatge i com a eina de 
finançament, però amb la idea d’oferir un producte útil i de qualitat a un preu assequible.  
 
A la botiga del club, mimem molt el producte que oferim. Prioritzem les distribuïdores i les marques creades per 
skaters i les petites empreses familiars per davant de les grans marques multinacionals. Tant a Catalunya com 
a Península, tenim material pensat, dissenyat i fabricat per gent que porta tota la vida patinant. Volem fer-los 
costat i formar part d’aquesta gran família. 
 
Intentem que el club sigui econòmicament viable a llarg termini. Això comporta sacrificis personals i laborals 
molt grans per part de la gent que ho fa possible. Per tant, si ens equivoquem en algunes coses, us demanem 
respecte i comprensió.  
 
 
 
 
 



M a n i f e s t  
Braveskate club esportiu / braveskatescola 
 
 
Com a escola d’skate: 
 
Tenim la convicció que fer escola és la millor manera de fer passos ferms cap a la consecució dels objectius de 
club. Per tant, ens prenem molt seriosament la formació de tots els alumnes i mirem de formar el millor possible 
als nostres monitors.  
 
Procurem formar-nos en atenció a la diversitat per poder disposar de més eines per tractar amb alumnes amb 
necessitats especials (TDAH, Asperger, ACI, TEA,…). També en primers auxilis i en totes les matèries que 
creiem que complementen o poden millorar-nos com a formadors. 
 
Tot i que per a nosaltres l’skateboard és el nostre estil de vida, no fomentem aquesta idea als nostres alumnes. 
Ho ensenyem com el que és –un esport- i deixem de banda les qüestions relacionades amb tot el que ho 
envolta.  
 
Com a instructors d’una matèria no escolar i que els hi agrada, sentim que molts alumnes ens escolten més i 
ens fan més cas que als seus propis professors de l’escola o institut. En la mesura de les nostres possibilitats, 
aprofitem aquest fet per transmetre’ls valors que creiem importants, com la companyonia, el respecte a les 
persones i el civisme en espais oberts i públics. 
 
Proposem exercicis grupals però adaptats a cada alumne amb les seves particularitats, per tal de treballar la 
cohesió de grup des de la individualitat. Tots som iguals, tots som diferents. 
 
L’objectiu de l’escola no és preparar professionals, sinó augmentar el nombre de practicants i dotar-los de les 
eines perquè puguin evolucionar per ells mateixos. Com més skaters siguem, més força social tindrem. Així i 
tot, sí que preparem alumnes per a competició si s’escau.  
  
La metodologia que fem servir té com a finalitat l’aprenentatge de l’skateboarding en totes les seves vessants 
(street, rampa, velocitat, freestyle) de manera progressiva, sempre buscant unes condicions de seguretat i 
diversió òptimes, i ens marquem com a pauta els següents objectius:  
 
Objectius generals (per aquest ordre):  
1- Evitar caigudes als alumnes i ensenyar com evitar-les i l’ús de les proteccions.  
2- Divertir-se i fixar la idea que patinem per diversió, no per competició. 
3- Aprendre a patinar (des de zero) i/o millorar el nivell de l’alumne i obrir-li nous horitzons perquè desenvolupi 
tot el seu potencial.  (Si no s’assoleixen els objectius 1 i 2, serà molt difícil aconseguir aprendre i mantenir 
l’interès dels alumnes.) 
  
Objectius específics:  
- Treball físic: 

-- Ensenyar i acostumar als alumnes a escalfar abans de la pràctica, i a estirar i a recuperar bé després. 
-- Autoconeixement del propi cos i limitacions de cadascú. 
-- Aprenentatge de bons hàbits alimentaris. 

- Treball psicològic: 
-- Persistència i tenacitat (caure/aixecar-se, caure/aixecar-se). 
-- Autoestima. Acompanyem, no exigim ni imposem ni forcem, procurem que l’alumne ens senti propers 
quan ho necessita i/o les coses no surten. 
-- Creativitat. L’skate és un esport molt creatiu i reflexa molt la personalitat de qui ho practica. Potenciem 
aquesta idea en l’alumne per tal que l’apliqui a la seva manera de patinar. 

 
Som conscients que treballem amb “material sensible”, raó per la qual ens prenem molt seriosament la 
formació i el tracte amb tot l’alumnat. Pensem que l’educació dels infants no només s’ha de deixar en mans de 
les escoles, sinó que han de participar tots els actors possibles. Com a part implicada, agraïm a les mares i 
pares el seu suport i la confiança que ens fan deixant-nos participar en l’educació dels seus fills. Per aquesta 
raó mantenim una comunicació constant i oberta amb les famílies, per tal de millorar en tot el que puguem i 
participar millor i més activament en el creixement personal dels alumnes. 
 
 
 


