
 
 

 

 
JORNADES COMARCALS DE HIP HOP LA SELVA 2019 

 

 

L’associació The Jungle Hip Hop i el Consell Esportiu de la Selva organitzen les jornades 
comarcals de Hip Hop, amb el suport dels ajuntaments de Lloret de Mar, Santa Coloma de 
Farners, Blanes i del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Aquestes jornades s'han creat amb l'objectiu de mostrar el treball realitzat durant el curs dels 
diferents grups de Hip Hop d’una manera formativa i no de caire competitiu. El que pretenen és 
orientar a cada grup per tal que aquest millori jornada darrera jornada, obtenint una valoració 
qualitativa de la seva actuació per part dels orientadors. 
 
Aquesta valoració es farà a través d’un joc en el qual cada grup ha d’intentar aconseguir el 
màxim nombre d’estrelles possibles. Les estrelles són: musicalitat, tècnica i actitud. Els 
orientadors valoraran l’actuació de cada grup assignant com a mínim una estrella i com a màxim 
tres estrelles en cada jornada. 
 
L’objectiu final de cada grup serà aconseguir com a mínim dues estrelles de cada ítem un cop 
acabades les tres jornades.  
 
Aquest mètode de valoració permet evitar la competició, ja que cada grup és valorat de manera 
individual i independent dels altres grups. D’aquesta manera, tots els equips poden arribar a 
aconseguir el premi final, que consisteix en una formació impartida per un professional del món 
de la dansa. 
 
 
Dates i seus 
 
1a jornada | 10 de març del 2019 – Pavelló municipal de Lloret de Mar 
2a jornada | 24 de març del 2019 – Pavelló Els Saioners de Santa Coloma de Farners 
3a jornada | 07 d’abril del 2019 – Ciutat Esportiva de Blanes 
 
Horaris Jornades Comarcals (Lloret de mar, Santa Coloma de Farners i Blanes)  
 
1a Jornada – Lloret de mar – Pavelló municipal– 10 de març del 2019  
 
9:00h – 9:45h: Rebuda dels participants de les categories babies, prebenjamí, benjamí, aleví, 
parelles i accés del públic. 
 
10:00h – 12:30h: Desenvolupament de la primera part de la jornada i entrega de premis. Les 
categories babies i prebenjamí actuen en mode exhibició i un cop hagin actuat seran entregats a 
les seves famílies. 

 
12:30h – 13:00h: Mitja part i canvi de categories. Actuacions de grups en mode exhibició. 
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12:00-12:45h: Rebuda dels participants de les categories infantil, cadet, juvenil i Premium. Per 
raons de seguretat podran accedir a la pista un cop s’hagi acabat la primera part i aquesta hagi 
quedat buida. 
 
13:00 – 15:00: Desenvolupament de la segona part de la jornada, exhibició dels orientadors i 
entrega de premis 
 
2a Jornada – Santa Coloma de Farners – Pavelló Els Saioners– 24 de març 2019  
 
9:00h – 9:45h: Rebuda dels participants de les categories babies, prebenjamí, benjamí, aleví, 
parelles i accés del públic. 
 
10:00h – 12:30h: Desenvolupament de la primera part de la jornada i entrega de premis. Les 
categories babies i prebenjamí actuen en mode exhibició i un cop hagin actuat seran entregats a 
les seves famílies. 

 
12:30h – 13:00h: Mitja part i canvi de categories. Actuacions de grups en mode exhibició. 
 
12:00-12:45h: Rebuda dels participants de les categories infantil, cadet, juvenil i Premium. Per 
raons de seguretat podran accedir a la pista un cop s’hagi acabat la primera part i aquesta hagi 
quedat buida. 
 
13:00 – 15:00: Desenvolupament de la segona part de la jornada, exhibició dels orientadors i 
entrega de premis 
 
3a Jornada – Final – Ciutat Esportiva de Blanes – 07 d’abril 2019  
 
9:00h – 9:45h: Rebuda dels participants de les categories babies, prebenjamí, benjamí, aleví, 
parelles i accés del públic. 
 
10:00h – 12:30h: Desenvolupament de la primera part de la jornada i entrega de premis. Les 
categories babies i prebenjamí actuen en mode exhibició i un cop hagin actuat seran entregats a 
les seves famílies. 

 
12:30h – 13:00h: Mitja part i canvi de categories. Actuacions de grups en mode exhibició. 
 
12:00-12:45h: Rebuda dels participants de les categories infantil, cadet, juvenil i Premium. Per 
raons de seguretat podran accedir a la pista un cop s’hagi acabat la primera part i aquesta hagi 
quedat buida. 
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13:00 – 15:00: Desenvolupament de la segona part de la jornada, exhibició dels orientadors i 
entrega de premis 
 

 
IMPORTANT: l’horari de les jornades queda subjecte al nombre d’inscripcions. 

 
 
Premis 
 
Per aconseguir el premi final cada grup haurà d’haver aconseguit com a mínim dues estrelles de 
cada ítem (dues d’actitud, dues de musicalitat i dues de tècnica) un cop acabades les tres 
jornades. Per seguir en aquesta mateixa línia de formació, el premi final de les jornades serà una 
masterclass amb professionals del Hip Hop de renom nacional. Aquesta formació es portarà a 
terme al setembre/octubre del curs següent. Cada escola rebrà un xec regal amb els noms dels 
grups que hagin aconseguit la formació. 
 
Per aconseguir el premi a la formació és imprescindible haver participat a les tres jornades. Els 
grups que tinguin el mínim d’estrelles necessàries però no hagin realitzat el circuit complert, no 
optaran al premi final.  
 
Un cop acabades les jornades, a part de la foto del grup es farà entrega a cada responsable d'un  
diploma personalitzat on s'especificaran els ítems guanyats al llarg de les tres jornades. El 
responsable serà l’encarregat de repartir els diplomes als seus participants. 
 
A la darrera jornada es lliurarà un obsequi a tots els participants. 
 
Les categories babies i prebenjamí ballaran en format exhibició, per tant, no seran valorades, 
però se'ls farà una foto de record i se’ls farà entrega del diploma de participació i de l’obsequi.  
 
Totes les fotos es publicaran al facebook The Jungle Hip Hop. 
 
Inscripcions i llicència esportiva 
 
Cal fer arribar el full d’inscripció degudament omplert per correu electrònic a 
info@selvaesports.cat com a màxim el 18 de febrer de 2019.  
 
La inscripció és gratuïta.  
 
Tots els participants han de tenir degudament tramitada la llicència esportiva amb el seu Consell 
Esportiu d’origen. 
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Categories 
Babies [exhibició] 2013/2014 
Prebenjamí [exhibició] 2011/2012 
Benjamí 2009/2010 
Aleví 2007/2008 
Infantil 2005/2006 
Cadet 2003/2004 
Juvenil 2000/2001/2002 
Absoluta 1999 o anteriors 
Premium sènior 
Parelles A partir benjamí 

 
El 51% dels ballarins més grans del grup determinen la categoria en la que concursar i el més 
jove dels ballarins només podrà ballar en la categoria inmediatament superior a la que li 
pertocaria per edat. 

 
Normativa 
 

1. ÀREA: Es ballarà en una àrea aproximada de 6x10 metres. 
 

2. TEMPS D'ACTUACIÓ: De 2 a 3 minuts. Parelles entre 1 i 1:30 minuts. 
 

3. NOMBRE DE PARTICIPANTS: Mínim 4 participants per grup. 
 

4. ORDRE D'ACTUACIÓ: Per sorteig. 
 

5. MÚSICA: Es lliurarà en format digital (mp3) via correu electrònic a info@selvaesports.cat  
amb la inscripció abans del 18 de febrer. 

 
6. DOCUMENTACIÓ: Tots els participants hauran de disposar de l’assegurança esportiva 

tramitada pel Consell Esportiu.  
 

7. ORIENTADORS / JUTGES: 
No hi haurà jurat, sinó ballarins professionals que faran la funció d’orientadors, i la seva 
tasca consistirà en valorar els tres ítems essencials per arribar a ser un grup de Hip Hop 
complet: tècnica, actitud i musicalitat. Hi haurà dos orientadors a cada jornada que 
valoraran aquests 3 ítems. Seran ballarins professionals especialitzats en els diferents 
estils de Hip Hop. Faran una petita exhibició al final de cada jornada. Els orientadors 
d’enguany seran publicats al facebook i instagram The Jungle Hip Hop abans de les 
jornades. 
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8. ÍTEMS: Els orientadors valoraran els següents ítems: 

 
8.1. Tècnica: 
 
- execució correcta de la tècnica de cada estil de Hip Hop 
- execució correcta del groove de cada estil de Hip Hop 
- neteja i claredat dels moviments 
- desplaçaments i canvis de posició correctes 
- acrobàcies ben executades 
- bona utilització de l'espai escènic 
 
8.2. Musicalitat: 
 
- execució correcte dels moviments d'acord amb els diferents estils musicals 
- sincronització entre els ballarins 
- bona interpretació musical 
- valoració positiva de la varietat musical d'acord amb l'estil corresponent 
 
8.3. Actitud: 
 
- expressió facial 
- expressió corporal 
- cohesió grupal 
- intensitat dels moviments 

 
9. VALORACIÓ: 

 
Al finalitzar l'actuació de cada grup, la parella d'orientadors haurà de decidir quins ítems 
ha aconseguit el grup. Cada ítem es valorarà en forma d’estrella. 
 
VALORACIÓ MÍNIMA: un ítem per grup (o tècnica o musicalitat o actitud) 
VALORACIÓ MÀXIMA: tots tres ítems per grup (tècnica, musicalitat i actitud) 
 
Al finalitzar la última jornada es farà un recompte de les estrelles aconseguides per cada 
grup durant les tres jornades. Aquells grups que hagin aconseguit com a mínim dues 
estrelles per ítem accediran al premi formatiu de les jornades (masterclass gratuïta). Per 
optar al premi de la masterclass cal haver participat a les tres jornades. 

 
A partir de la segona jornada, els orientadors disposaran de la valoració feta pels 
orientadors de la jornada anterior, per tal de centrar l'atenció en la valoració dels ítems no 
aconseguits fins al moment.  
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La finalitat d'aquestes jornades és aconseguir que optin al premi final la major quantitat de 
grups possible, per tant es permetrà que dins d'una mateixa categoria hi hagi diversos 
grups que puguin optar al premi formatiu. 
 
Les valoracions es donaran al finalitzar cada jornada i a la última jornada es donaran a 
conèixer els grups guanyadors de la formació. 
 
 
Calendari de tràmits 
 
Data Tipus Tràmit 

10/12/2018 
17/02/2019 Administratiu 

Termini d’inscripció general. Per una o 
totes les jornades. 
Lliurament de música de cada grup 

18/02/2019 Administratiu Tancament d’inscripcions generals 

04/03/2019 Administratiu Confirmació dels grups que participen a 
la 1a jornada 

10/03/2019 Esportiu 1a Jornada Comarcal de Hip Hop 2019 
Lloret de Mar 

18/03/2019 Administratiu 
Confirmació dels grups que participen a 
la 2a jornada 

24/03/2019 Esportiu 2a Jornada Comarcal de Hip Hop 2019 
Santa Coloma de Farners 

01/04/2019 Administratiu Confirmació dels grups que participen a 
la 3a jornada 

07/04/2019 Esportiu 
3a Jornada Comarcal de Hip Hop 2019 
Blanes - Cloenda 

 
 
 
 


