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18ENA JORNADA BAIX DANCE 
 

DATA Divendres 20 de gener de 2017 
 

LLOC Casal de barri Casablanca 
Carrer Badajoz, 2 
08830 – Sant Boi de Llobregat 
  

COM ARRIBAR-HI Adjuntem plànol. 
Casal de barri Casablanca: Carrer Badajoz, 2 
(Enllaç google maps) 
 

HORARI DE LA 
JORNADA 

17:15-17:45h: Presentació dels grups i lliurament de músiques. 
17:45: Inici de la jornada. 
19:30: Fi de la jornada. 
 

TORNADA GRUPS Una vegada finalitzin les actuacions. 
 

CONDICIONS DE 
PARTICIPACIÓ I 
INSCRIPCIONS 

Jornada oberta a tots els centres d’Educació Secundària.  
Cal fer arribar les inscripcions amb el format correcte al Consell Esportiu  
via email (paula@cebllob.cat i alex@cebllob.cat). 
Data límit d’inscripció:  divendres 13 de gener de 2017. 
La inscripció és gratuïta. 
 
Per participar tot esportista, haurà de tenir l’assegurança esportiva 
tramitada pel curs 2016 – 2017, a través del PCEE o dels JJEE. 
*En el cas que els vostres alumnes no estiguin mutualitzats via NEO i tingueu una assegurança 
contractada via AMPA o amb qualsevol altra companyia asseguradora, excepcionalment podran 
participar-hi sempre que ens envieu un certificat per escrit conforme renuncieu a la nostra 
pòlissa d’accidents i ens acrediteu tenir-ne una pròpia contractada. 
 

CONSELL 
ESPORTIU 
ORGANITZADOR 
 

Consell Esportiu de Baix Llobregat 
Parc Torreblanca. Ctra Nacional 340, km. 1249 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Telèfon: 93.685.20.39. Fax: 93.632.75.92 
E-mail: paula@cebllob.cat 
Web: www.cebllob.cat 
 

ORDRE D’ACTUACIONS L’ordre d’actuacions es publicarà el dilluns 16 de gener a la web del 
Consell Esportiu del Baix Llobregat (www.cebllob.cat) i es farà arribar per 
correu electrònic als responsables dels grups participants. 
 

https://goo.gl/maps/SNhCARqbbfD2
https://goo.gl/maps/SNhCARqbbfD2
mailto:paula@cebllob.cat
mailto:alex@cebllob.cat
http://www.cebllob.cat/
http://www.cebllob.cat/
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COM ARRIBAR-HI 

Enllaç Google Maps:  https://goo.gl/maps/y8TZKdNeoGT2 
 
Casal de barri Casablanca 
Carrer Badajoz, 2 
08830 – Sant Boi de Llobregat 
 

REGLAMENT 

CURSOS CONVOCATS Des de 1r de PRIMÀRIA fins a 2n DE BATXILLERAT (Secundària) 
 

INTEGRANTS PER 
GRUPS 

Hi ha un mínim de 2 participants per grup i no hi ha màxim. 
 

DURACIÓ DE LA 
COREOGRAFIA 

La durada de la coreografia tindrà un màxim de 5 minuts. Cal especificar el 
temps en la inscripció. 

INSCRIPCIONS Les inscripcions es tancaran abans del 13 de gener si s’arriba al màxim de 
coreografies programades. 

ASPECTES TÈCNICS És una jornada per a totes les modalitats rítmiques/coreogràfiques: 
Acroesport, aeròbic, funky, hip-hop, break dance, balls de saló, batuka, 
etc. 

MÚSICA S’utilitzarà la música en format digital mp3, enviant  prèviament les 
músiques a l’organització per correu electrònic a alex@cebllob.cat  
Això ajudarà a millorar la fiabilitat de les reproduccions. El nom de l’arxiu 
haurà de ser el de la modalitat, nom del grup i centre educatiu.  
A més us recomanen que porteu el mateix dia de la jornada la música en  
suport CD o pen drive USB, amb la caràtula identificada amb el nom del 
grup, centre al que pertany i ordre d’actuació. 
No es podran compartir els CD’s entre diferents grups, encara que siguin 
d’un mateix centre. 
La música haurà d’estar ja tallada i a la velocitat adequada. 
 

ALTRES ASPECTES Cal que tots els participants vinguin canviats/des. 
L’organització es reserva el dret d’expulsar de la Jornada Baix a tots 
aquells/es participants que mostrin conductes impròpies o que puguin 
influir de forma negativa sobre la resta d’assistents. 
 
2a Campanya Solidaria de recollida d’aliments en benefici de la Creu 
Roja de Sant Boi de Llobregat!! 
A l’entrada de l’acte es recolliran aliments no peribles (no perecederos) 
per ajudar a les famílies més desfavorides: pasta, llegums, arròs, llet, 
sucre, farina, oli, llaunes de conserva, galetes, etc. 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/y8TZKdNeoGT2
https://goo.gl/maps/SNhCARqbbfD2
mailto:alex@cebllob.cat

