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PARC ESPORTIU 
DEL LLOBREGAT

18/12/21 9:30 -13:30

què ès?

Tant a infants entre els 6 i 
12 anys, com a adolescents 
entre els 13 i 18 anys. 

*Excepcionalment en casos que alguna 
entitat, escola de dansa o centre educatiu 
volgués presentar algun grup de l’etapa 
d’infantil, s’admeten grups d’infants de 5 
anys. 

Garantir el bon desenvolu-
pament de valors, premiant 
el gaudiment, el show, el tre-
ball en equip, l’execució i la 
composició de les coreogra-
fies.    

És una jornada oberta per 
a entitats esportives, esco-
les de dansa i centres edu-
catius del Baix Llobregat, 
que pretén fer mostra del 
treball creatiu a través de 
l’expressió corporal, movi-
ment i la dansa.

format
Donades les circumstàncies actuals de pandèmia, hem volgut REinventar-nos per facilitar 

la participació en casos de confinament. Això ens permet respectar la filosofia de cada 
entitat i centres que vulguin participar en un model híbrid, on té cabuda la participació pre-
sencial i la virtual. 

horarillocdata

09:30h a 13:30h
*L’horari pot fluctuar

en funció del nombre d’inscripcions.

PARC ESPORTIU DEL 
LLOBREGAT

Avinguda del Baix Llobregat 
s/n, Cornellà de Llobregat 

08940. 
L’escenari serà el terreny de joc de la pista 

poliesportiva (no hi ha limitació d’espai).

Dissabte
18 desembre 2021

https://goo.gl/maps/h154Zs9dfZ3PNY4q9
https://goo.gl/maps/h154Zs9dfZ3PNY4q9
https://goo.gl/maps/h154Zs9dfZ3PNY4q9
https://goo.gl/maps/h154Zs9dfZ3PNY4q9


què necessita una bona coreo?

COM PODEM INSCRIURE’NS? 

- Grups entre 2 i 26 participants. 
- La duració de la peça musical sigui entre: 1:30 min i 3:30 min (tallada i a la velocitat 

adequada). 
- Una tria de cançons que no tinguin un llenguatge obscè, masclista i irrespectuós ni 

gestos i moviments inapropiats. 

A través d’aquest formulari d’inscripció i abans del divendres 12 de desembre de 2021 com 
a data màxima. 
A més, la música i la gravació de l’actuació s’hauran d’enviar mitjançant la pàgina web: 
www.wetransfer.com al correu electrònic alex@cebllob.cat independentment de la modali-
tat triada (presencial o virtual).

Data límit d’inscripció:  Divendres 12 de desembre de 2021. La inscripció és gratuïta.

Per participar tot esportista, haurà de tenir l’assegurança esportiva tramitada pel curs 
2021 – 2022, a través del PCEE o dels JEEC.
 
*En el cas que no disposeu d’assegurança via PCEE o JEEC i en tingueu una contractada mitjançant la vostra AFA o amb 
qualsevol altra companyia asseguradora, podreu participar-hi sempre que us poseu en contacte amb paula@cebllob.cat 
(93 685 20 39 Ext. 2) per contrastar que les condicions de la vostra pòlissa tenen les càpsules adients.

valor afegit del nou baix dance

La participació d’un jurat, que a través de la seva experiència i entusiasme, donaran reco-
neixement a cada coreografia en funció de 5 criteris, valorats amb una puntuació entre l’1 
i el 3 en cada cas. Aquests criteris són: 
● Gaudiment: Entès com el “bon rotllo”, on es valora els aspectes d’energia, entusiasme i 

seguretat com a grup.  
● Show: Entès com “l’espectacularitat de la coreografia”, on es valora la posada en es-

cena, la dramatització, la originalitat, l’expressió, la musicalitat, i el vestuari. 
● Execució: Entès com a la “riquesa del moviment”, on posa accent a la tècnica, sincro-

nització i coordinació del grup. 
● Composició: Entès com “la recepta” de  la coreografia, on es valora les formacions 

entre els participants, la quantitat de moviments per temps musicals i el conjunt de la 
temàtica.

● Complicitat: Entesa com “les emocions del grup”, on es valora les interaccions, la coo-
peració i el bon estar entre els membres. 

https://forms.gle/4SFDaJ1LpwixD1s29
http://www.wetransfer.com
mailto:alex%40cebllob.cat?subject=
mailto:paula%40cebllob.cat?subject=


ORDRE D’ACTUACIONS

ORGANITZACIONS D’ENTRADA I SORTIDES DE GRUPS

L’ordre d’actuacions es publicarà el dimarts 14 de desembre a la web del Consell Esportiu 
del Baix Llobregat (www.cebllob.cat) i es farà arribar per correu electrònic als responsa-
bles dels grups participants.

En funció de la RESOLUCIÓ que estableixi el DOGC i les  mesures  en  matèria  de  salut 
pública  per  a  la  contenció  del  brot  epidèmic  de  la  pandèmia  de  COVID-19  al  te-
rritori  de  Catalunya, l’organització facilitarà un servei de reserva d’entrades gratuït per 
al públic assistent i s’informarà de l’horari definitiu i la gestió d’espais.

*És important que els/les participants vinguin amb el vestuari posat, per permetre l’agilitat a l’hora de fer les entrades i sortides. La 
instal·lació facilitarà vestidors.
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