Grup Vermell: Gomets, què?
Guia explicativa sistema gomets
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Aquests gomets els aconseguiran cada vegada que aconsegueixin un
objectiu dels marcats en el quadre següent. L’objectiu és que al final
de la temporada aconsegueixin portar la raqueta amb tots els gomets,
d’aquesta manera s’hauran assolit tots els objectius de la Temporada.

Ordre
Octubre
Novembre
Desembre/Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
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COMPANYERISME

SIGNIFICAT
OBJECTIUS
PERSONALS PER
MILLORAR

OBJECTIUS - GRUP VERMELL
Aprendre i memoritzar el gest tècnic de Drive amb worm
Introduir habilitats amb mà i pilota
Aprendre i memoritzar el gest tècnic de Reves amb worm
Introduir habilitats amb mà, pilota i raqueta
Controlar la velocitat de la mà al Drive i Revés amb Worm
Introducció del bot de la pilota al Drive
Introduir el bot de la pilota al colpeig de Drive i Reves
Introducció del bot de la pilota al Reves
Aconseguir llançar la pilota a la mà de l'entrenador de Drive i Reves
Aconseguir controlar la direcció de la pilota amb Worm
Introduir el piloteig amb el monitor
Introduir l'habilitat del servei per baix
Dominar el piloteig amb el monitor
Dominar l'habilitat de servir per baix de manera autònoma
Repàs general de tota la temporada
Repàs general de tota la temporada

OBJECTIU
Aquest gomet el portaran tots aquells nens/es que durant les
classes inguin un bon comportament i s'esforcin per millorar.
Aquest gomet el portaran aquells nens/es que mostrin que són
bons companys i que ajudin a la resta a poder millorar.

OBJECTIU
En aquest costat de la raqueta s'ha d'intentar no tenir cap gomet.
En cas d'haver-hi algun, voldrà dir que el nen/a, durant aquella setmana
ha de millorar algun aspecte que pot ser tècnic o actitudinal. En el
moment que l'objectiu de millora siui assolit el gomet serà retirat.

