
 

                                                                                 

 

FASE COMARCAL ACTIVITATS AMB RITME 

 

1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Jornades recreatives i no competitives en les que els nens/es de diferents entitats de la 

comarca podran exhibir aquells balls, danses, coreografies,... que venen practicant durant tot 

el curs.  

 

2. PARTICIPANTS 

 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA:  

- Cicle Inicial - PREBENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2011 i 2012 

- Cicle Mitjà - BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2009 i 2010 

- Cicle Superior - ALEVÍ: nascuts/des en els anys 2007 i 2008 

 

 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO):  

- Primer Cicle - INFANTIL: nascuts/des en els anys 2005 i 2006 

- Segon Cicle – CADET: nascuts/des en els anys 2003 i 2004 

 

 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA (fins als 18 anys): 

- Batxillerat i Cicles formatius - JUVENIL: nascuts/des en els anys 2001 i 2002.  

 

Els grups o les actuacions poden ser mixtes i barrejant categories. 

 

3. DATES DE LES JORNADES I LLOCS DE REALITZACIÓ 

 

Jornada 1 

Lloc de realització: Pista poliesportiva coberta de Sant Vicenç de Castellet. 

Data de realització: 18/05/2019 

Hora d’inici: 17:00 hores 

 



 

Jornada 2 

Lloc de realització: Congost de Manresa (instal·lació per determinar). 

Data de realització: 15/06/2019 

Hora d’inici: 10:00 hores  

(coincidint amb el lliurament de guardons de la Fase comarcal d’esports d’equip). 

 

4. CLASSIFICACIONS 

 

Al tractar-se d’una jornada no competitiva no s’extrauran classificacions. 

 

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

Realitzar correctament la inscripció per correu electrònic a l’adreça del Consell Esportiu del 

Bages (ceb@ccbages.cat). A la inscripció s’haurà d’indicar els noms, cognoms i codi del 

CATSALUT de cadascun dels/ de les participants, el nom de la entitat i el temps de duració de 

l’actuació (seguint el full d’inscripció) i complint amb les següents dates: 

 

SANT VICENÇ DE CASTELLET: Data límit per la inscripció 15 de Maig de 2019. Límit d’inscripció 

delimitat a un màxim de 5 actuacions per entitat i jornada i per estricte ordre d’inscripció. La 

música l’hem de rebre al Consell Esportiu del Bages abans del 16 de Maig a les 15:00 hores i 

s’ha de fer arribar en persona en suport MP3. 

Els participants podran entrar a la instal·lació a partir de les 16:30 hores. 

 

MANRESA: Data límit per la inscripció 12 de Juny de 2018. Límit d’inscripció delimitat a un 

màxim de 5 actuacions per entitat i jornada i per estricte ordre d’inscripció. La música l’hem de 

rebre al Consell Esportiu del Bages abans del 7 de juny a les 15:00 hores i s’ha de fer arribar en 

persona en suport MP3. 

Els participants podran entrar a la instal·lació a partir de les 09:30 hores. 

 

A la inscripció s’haurà d’indicar els noms, cognoms i data de naixement de cadascun dels/ de 

les participants, el nom de la entitat i el temps de duració de l’actuació (seguint el full 

d’inscripció). 

 

Sense la inscripció correctament realitzada i confirmada no s’acceptarà cap inscripció. 

 

Cada entitat haurà d’abonar al Consell Esportiu del Bages 3,00 € per esportista en concepte de 

participació (independentment de si es participa en una o en les dues jornades; excepte 
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aquells nois i noies que ja estiguin participant en alguna altra activitat dels Jocs Esportius 

Escolars de Catalunya organitzada pel Consell Esportiu del Bages). 

 

6. DISPOSICIONS ADICIONALS 

 

La organització es reserva el dret de poder modificar alguna de les condicions anteriorment 

esmentades si les circumstàncies així ho aconsellessin pel correcte desenvolupament de la 

jornada. 


