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RECORDATORIS PER FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS: 

Incicències i resolució de dubtes. 

Ara que ja s’ha acabat el període de les inscripcions, cal revisar tota la documentació 

que ens heu enviat. Per això us volem facilitar aquesta tasca i us demanem que us llegiu 

aquest document atentantament. 

Enguany, com a novetat hem endegat la recollida on-line de part de la documentació i 

d’informació, mitjantçant la plataforma WOP. Entenem que al ser una eina nova ha 

pogut generar dubtes i incidències, no patiu. Ara és l’hora de fer la revisió i la confirmació 

de que les vostres inscripcions són correctes i si no, és el moment d’esmenar les 

possibles errades. 

1. ENVIAMENT DOCUMENTACIÓ. Hi ha tres possibilitats: 

 ON-LINE: Tota la informació que cal penjar està pautada a la plataforma. 

 Correu electrònic: la documentació  que cal enviar per correu electrònic és: 

o Document 1. RESUM INSCRIPCIONS. 

o Document 3. RESUM COREOGRAFIES. 

o Document 5.RESUM DE PAGAMENTS i  el comprovant bancari escanejat. 

o Caldrà enviar-los escanejats  a l’adreça info@pjujoldansajove.com.  

Assumpte: Jujol_Documentació_Nom escola. 

 ON-LINE  o correu electrònic: Tant les fotos com la música es podran enviar 

amb qualsevol de les 2 opcions. Si s’envien per correu caldrà respectar que: 

o Document 2. FOTOGRAFIES:  el doc 2-1. participants i el doc 2-2. 

professorat caldrà enviar-los  a l’adreça fotos@pjujoldansajove.com.  

 Les fotos han de ser en color i amb bona resolució. 

 Cal enganxar-les respectant els requadres i posant el cognom i el 

nom en majúscules per ordre alfabètic. 

o ARXIUS DE MÚSICA: Caldrà fer els enviaments unificant les disciplines 

(CLA, CON i HP),  a l’adreça musica@pjujoldansajove.com 

 A l’assumpte del correu caldrà consignar: Nom escola-Disciplina. 

 La música de cada coreografia s’enviarà en  arxius independents 

 Tant en l’opció ON-LINE com a l’enviament per correu l’arxiu ha 

d’anar correctament identificat amb:   

 Codi (Consultar el requadre adjunt). 

 Nom de l’escola. 

 Nom de la coreografia. 

 Nom de la/del participant (Només a la modalitat individual). 

https://www.wop.online/
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=19
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=21
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=23
mailto:info@pjujoldansajove.com
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=20
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=37
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=37
mailto:fotos@pjujoldansajove.com
mailto:musica@pjujoldansajove.com
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LLEGENDA PEL CODI 

Disciplina Modalitat Categoria Nivell Col·locació a l’escenari 

CLA Clàssic 
CON 
Contemporani 
HP Hip hop 

A Individual 
B Duos 
C Grupal 

1 
2 
3 

I 
II 

 
S: Col·locació  escenari + 
entra música (SÍ) 
N: Primer música + després 
entren intèrprets (NO) 

4 Únic 

 

 · Exemple Individual: CLAA2IS_Escola_Dansa_Papallones_Núria_Sanz (Clàssic, 

individual, categoria 2, nivell I, col·locació  i entra música). 

 · Exemple Grupal: CONC3IIN_Escola_Dansa_Desiderata (Contemporani, grupal, 

categoria 3, nivell II, primer entra música). 

 

2. DRETS D’INSCRIPCIONS : Cal abonar tots els drets Inscripcions (la gestió 

d’inscripcions, la qüota FREE-MÈDIA i les inscripcions a les coreografies).  

 

3. REOBRIMENT D’ARXIUS:  

 En el cas que vulgueu modificar qualsevol dada d’una inscripció, caldrà 

notificar-ho mitjantçant   un correu a l’adreça info@pjujoldansajove.com. 

 A l’assumpte del correu caldrà consignar: Nom escola_Reobrir inscripcions. 

 Reviseu bé les vostres inscripcions abans d’enviar el correu. 

 Caldrà especificar clarament quina inscripció s’ha de reobrir.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

 

Viu la Dansa!! 

 

+ INFO: 

Bases 

Guía pràctica per fer les inscripcions on-line.  

Guía reduïda per fer les inscripcions on-line. 

 

 

Dansadespí - Carrer del Mercat, 5, baixos –(08970) San Joan Despí 

Telèfon 933 731 972 - dansadespi@gmail.com  - info@pjujoladansajove.com                                                                                                    

 

http://www.pjujoldansajove.com/?page_id=20
mailto:info@pjujoldansajove.com
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=48
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=78
http://www.pjujoldansajove.com/?wpfb_dl=77
mailto:dansadespi@gmail.com

