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Mundial de gimnàstica rítmica: 
 

Tot un art! 

 
El Campionat de gimnàstica rítmica, en categoria individual, és apunt de començar. No et 

perdis les grans gimnastes en acció. Descobriràs la impressionant bellesa d'aquesta 

disciplina que combina dansa, acrobàcia i expressió corporal. 

 

 

Dedicació  i sacrifici 

 

 La gimnàstica rítmica és l'única disciplina esportiva, amb la natació sincronitzada, 

que només practiquen dones. 

 És un esport molt dur i cal moltes hores diàries d'entrenament. Només així es pot 

aconseguir la flexibilitat, la resistència, la precisió i l'harmonia de les grans 

gimnastes. 

 És convenient iniciar-se en aquest esport ben aviat: amb 5 o 6 anys. La carrera 

d'una gimnasta és molt curta. A partir dels 20 anys  ja és una “veterana”. 

 

 

ELEMENTS BÀSICS 

 

Els aparells 

A la gimnàstica rítmica s'empren cinc aparells mòbils: 

cinta, pilota, cèrcol, maça i corda. 

Les gimnastes hi fan girs, trasllats, salts i llançaments. 

Tots són molt difícils de dominar. Cada un té la seva 

pròpia tècnica i vol uns moviments diferents. 

 



 

La música 

És un altre dels elements bàsics de la gimnàstica rítmica. La coordinació entre la música i 

els moviments que realitza la gimnasta amb els aparells ha de ser perfecta. És molt 

important, perquè és un dels aspectes que més puntua en un exercici. 

 

UNA MICA D'HISTÒRIA 

 

 Ja al segle XIX es practicava una modalitat de gimnàstica en grup que incloïa 

alguns passos de ball. 

 Els primers aparells que s'empraren eren instruments musicals, com ara platerets i 

bongos. D'aquí ve el nom de “rítmica”. 

 La primera competició internacional de gimnàstica rítmica es va fer a Budapest 

(Hongria), el 1963. 

 És esport olímpic des del 1984, fou l'any que els Jocs Olímpics se celebraren a Los 

Ángeles (Estats Units) 

 

EL CAMPEONAT DEL MÓN 

 

 És la competició més important, amb els Jocs Olímpics. Se celebra cada dos anys, 

tant en categoria individual com  per equips. 

 El Campionat del Món individual es disputa a Madrid,  del dia 11 al 21 d'octubre. Hi 

participen més de 200 gimnastes, i hi representen 50 països. 

 El Mundial per equips se celebrarà l'any vinent a parís (França). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almudena Cid, va néixer a Vitòria fa 21 anys,  

és una de les millors gimnastes espanyoles.  

Ha participat en tres finals individuals dels Jocs  

Olímpics (Atlanta 1996, Sidney 2000 i Atenes 2004) 

 



Comprensió Lectora: 
 
 

1. La gimnàstica rítmica és una combinació de... 
 

 

 Dansa, ballet  i expressió corporal 

 Twirling, dansa i ballet 

 Expressió corporal, dansa i acrobàcies 

 Dansa, aeròbic i gimnàstica 

 
 

2. La gimnàstica rítmica només la practiquen les noies. Quin altre esport 
només el practiquen dones? 
 

 

 Ballet 

 Natació sincronitzada 

 Patinatge artístic 

 Dansa 

 
 

3. Quants anys dura la carrera d’una gimnasta? 
 

 

 Entre 14-15 anys 

 20 anys 

 Entre 5-6 anys 

 5 anys 

 

4. Què vol dir: “Amb 20 anys una gimnasta ja és veterana” . 
 

 

 És jova 

 És una nena 

 És gran 

 És una adolescent 
 

5. A la gimnàstica rítmica s’utilitza...  
 

 

 Una pilota, una corda, una barra i un cèrcol 

 Un cèrcol, una pilota, una corda i unes maces 

 Unes maces, una pilota, un poltre i una barra 

 Música, una pilota, un cèrcol  i una corda  



 

6. Quin és l’aspecte que més puntua en un exercici? 
 

 La coordinació dels aparells i la música 

 La coordinació de la música i la gimnàstica 

 La coordinació dels moviments i ela aparells 

 La coordinació entre els moviments i la música 

 
 

7. Per què és diu gimnàstica rítmica? 
 

 Perquè es va iniciar al segle XIX 

 Perquè té molt ritme 

 Perquè als inicis la gimnàstica tenia passos de ball 

 Perquè als inicis s’utilitzaven instruments musicals 

 

8. Quan es va introduir la gimnàstica rítmica als jocs olímpics? 
 

 Al 1963 

 Al 1984 

 Al 1994 

 Al 1946  

 
9. Escriu en singular la següent frase: 

 

“Les gimnastes fan salts, girs i llançaments.” 

 

_____________________________________________________________ 

 
10. En quines modalitats es pot competir? 

 

 Individual i per parelles 

 Per equips 

 Individual i per equips 

 Per parelles 


