
 

DIVERLLIGA  CURS 2019/2020 
 

 
Amb el propòsit de complementar l’activitat extra-escolar de futbol, des de 
DIVERJOC hem creat la Diverlliga de futbol sala, mitjançant unes jornades 

amistoses de pràctica d’aquest esport amb altres escoles i amb l’objectiu de 
gaudir d’un matí d’esport entre amics, família i nens i nenes d’altres escoles 

en un ambient relaxat, respectuós i lúdic-esportiu. 
 
Una lliga feta a mida i a les necessitats reals del nostres clients i del nostre 

entorn. No pretén ser, res més que un projecte d’enriquiment personal, tant 
per als seus participants, com pels seus entrenadors i fins i tot pels 

familiars. 
 
Tractarem la competició com una sessió extensiva de la pròpia activitat 

extraescolar, on el fet de jugar partits anirà totalment lligat. Pretenem que 
els participants s’enriqueixin amb aspectes difícils de trobar en les sessions 

normals, aspectes com reglament real en joc, treball en equip, relació amb 
l’adversari/rival, “fair play”, respecte, amistat, saber perdre, saber guanyar 
i tot un seguit de trets que només la competició pot donar, això si, sempre 

controlada pels nostres educadors i sota la nostra filosofia. En definitiva  
una manera més, d’aprendre i d’educar. 

 
Sota aquest propòsit, us fem arribar una breu descripció de l’estructura, els 
objectius i els continguts que formen la Diverlliga. 

 
 

 
 

Cordialment: 
 

Equip de Diverjoc 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

LA LLIGA 
 

La lliga petits estarà composada per 8 equips i la de grans per 6 equips de 5 
escoles (sempre hi quan hi hagi un mínim d’inscrits a l’activitat per 
Escola): Escola Arc Iris, Escola Arrels, Escola Salvador Espriu,Escola Font 

d’en Fargas. 
 

La lliga té 6 jornades, on cada equip jugarà un mínim de 7 partits 
(sempre i quan finalment hi hagi representació de cadascuna de les Escoles) 
i finalitzarà amb una Festa de Cloenda.   

 
FILOSOFIA I OBJECTIUS 

 
La filosofia de la entitat està basada en una estructura, uns continguts i uns 
objectius que duem a terme sobre la nostra màxima, el JOC. Amb la 

Diverlliga el que volem, és que a partir d’aquests partits de competició el 
participant aprengui. Es per això, que el joc complementat amb la 

competició ens permetrà aconseguir el nostre objectiu final: l’aprenentatge; 
element sota el qual, volem que els participants aprenguin l’educació i 
respecte pel contrari, per l’àrbitre, per l’entrenador i pel públic; en un 

context de partit i de situacions de joc real. 
 

 
 
 

 
 

 
L’aprenentatge haurà de ser un “feed back” per part dels seus entrenadors, 

participants i àrbitres. La diversió estarà sempre present, perquè creiem 
que és una part molt important de la creació d’aquesta lliga. 
 

DATES 
 

Els  partits es realitzaran durant els divendres o dimecres dels mesos de 
Novembre a Maig. Els horaris seran diferents en cada camp.  
 

Per a realitzar una Diverlliga amb garanties i gaudir d’unes grans jornades 
esportives, necessitem el compromís de l’assistència d’aquells infants i  

famílies que vulguin participar, tenint en compte que les jornades es 
faran dissabte al matí a escoles de Barcelona. Els partits tindran una 
durada d’una hora. 

 
En quant tinguem els equips participants rebreu el calendari de la 

competició; tot i així, més endavant, en el present document, hi ha una 
previsió del calendari inicial (a concretar segons els equips i la disponibilitat 
de dates). 

 
 

 
 
 



 

REGLAMENT, ARBRITATGES, EQUIPATGES 
 

El reglament, serà l’estipulat per la federació de futbol sala. Però tindrà 
molta importància la figura del àrbitre, perquè les seves funcions no seran 
les normals d’un àrbitre de futbol sala. 

 
Des d’aquesta perspectiva, pensem que els arbitratges han de ser més que 

un xiulet, ja que considerem que la bona educació en la competició, és 
fonamental. Una competició sana, on el més important sigui sempre el 
respecte, l’educació, la participació i la diversió. 

 
L’àrbitre serà un dels nostres monitors, que a banda de xiular els partits,  

serà qui li ensenyi al participant, comportaments a dins del camp, el 
rectificarà  després de xiular i farà que el participant canviï la visió del 
àrbitre vestit de negre. 

 
La persona encarregada de xiular (àrbitre), podrà parar el partit en 

qualsevol moment per explicar al participant o a tots els participants, 
alguna cosa que ha fet malament o alguna acció que perjudiqui al 
funcionament de l’activitat. L’àrbitre serà el més respectat i alhora el més 

educador. 
 

Els equipatges seran escollits per a les famílies dels participants. Cada equip 
serà lliure de escollir el color i l’uniforme de l’equip. A on podran utilitzar: la 
samarreta de l’escola, un equipament adquirit en una botiga d’esports, unes 

samarretes que tinguin el mateix color o els “petos” de l’entitat. El requisit 
indispensable és que els participants d’un mateix equip vagin del mateix 

color. Hem de tenir en compte, que l’equipament serà important, per 
aportar als participants un bon sentiment d’identitat amb el seu equip. 

 
HORARIS (Provisionals), ADRECES I TELÈFON DE CONTACTE. 

PROPOSTA DE CALENDARI DIVERLLIGA 2019/2020* 

 

1ª JORNADA DIVERLLIGA 23/11/2019 Escola Font d’en Fargas 
(Passeig  Font d'en Fargas  65de Barcelona) 10:00 – 13:00 

2ªJORNADA DIVERLLIGA 14/12/2019  Escola Pau Casals Horta 

(Carrer de Berruguete, 27, Barcelona) 10:00 – 13:00 

3ª JORNADA DIVERLLIGA 18/01/2020 Escola Font d’en Fargas 

(Passeig  Font d'en Fargas  65de Barcelona) 10:00 – 13:00 

4ª JORNADA DIVERLLIGA 22/02/2020 Escola Pau Casals Horta 
(Carrer de Berruguete, 27, Barcelona) 10:00 – 13:00 

5ª JORNADA DIVERLLIGA 21/03/2020 Escola Font d’en Fargas 
(Passeig  Font d'en Fargas  65de Barcelona) 10:00 – 13:00 

6ª JORNADA DIVERLLIGA 18/04/2020 Escola Pau Casals Horta 
(Carrer de Berruguete, 27, Barcelona) 10:00 – 13:00 

CLOENDA FINAL  16/05/2020 Escola Font d’en Fargas (Passeig  

Font d'en Fargas  65de Barcelona) 10:00 – 13:00 

 



 

*Calendari provisional subjecte a la configuració d’equips 
(inscripcions) i a les disponibilitats finals. 

 
Cada setmana rebreu l’horari de la jornada per tenir l’hora exacta 
del partit i la confirmació de la mateixa. 

 
Per qualsevol dubte o aclariment no dubteu en contactar amb el vostre 

monitor o amb Diverjoc al telèfon 93.435.89.36. 
 
 

NORMATIVA I SANCIONS 
 

Només podran participar aquells alumnes que estiguin inscrits en la activitat 
extra-escolar de futbol sala. La normativa de l’activitat estarà molt 
relacionada, amb un comportament adequat, que serà un tret bàsic a tenir 

en compte. 
 

La normativa vindrà donada per l’observació i avaluació del coordinador en 
els diferents partits. Podent sancionar tant actituds com comportaments. 
L’àrbitre també serà una peça clau i amb ell també s’estudiaran les actituds 

i comportaments, podent sancionar al participant depenent de la gravetat 
de l’acció. 

 
LA CLASSIFICACIÓ 
 

La classificació  vindrà donada  pels resultats obtinguts en els partits,   
també hi haurà una classificació paral·lela amb punts adquirits gràcies al 

comportament dels seus jugadors etc. 
 

El resultat podrà variar en funció de: 

- Partit guanyat:  3 punts. 

- Per un partit empatat: 2 punts per cada equip. 

- Per un partit perdut: 1 punt. 

Classificació paral·lela: 

- Equip més respectuós amb els contraris, àrbitres, etc. 

- Equip més animador. 

 
 
PREUS 

 
El preu per participar a la Diverlliga és de 22€/any. Import que haureu 

d’abonar en efectiu al vostre monitor de futbol del  28 Octubre fins al 5 de 
Novembre DEL 2019. 
 

FESTA FINAL DEL TORNEIG 
 

La festa final serà una trobada entre totes les famílies i participants per 
realitzar diferents activitats, recollides de premis, etc. Les activitats 

d’aquesta jornada, s’estipularan més endavant i s’informarà de les mateixes 
quan sigui l’hora.  
 



 

 
INSCRIPCIONS 

 
Per  confirmar la participació a la Diverlliga només heu omplir aquesta 
butlleta i donar-li al vostre entrenador/monitor o al coordinador d’activitats 

abans del dia  5 de Novembre. 
 

 
Atentament: 

 

Equip de Diverjoc. 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DADES DEL PARTICIPANT:    DIVERLLIGA  
 
Nom:.....................Cognoms:....................................................................................... 
Adreça:............................................................Pis:..........Porta:...........C.D:.................. 

Data naixement:.................................Curs:...................DNI:........................................ 
 
ESCOLA:______________________________________________________________ 
 
DADES DELS PARES: 
 
Nom pare/mare/tutor:.................................................................................................. 

Tel...........................Mòbil..............................e-mail.................................................... 
Autoritzo al meu fill/a a participar a la Diverlliga.  
   
 
 

 

 

 

                   Signatura 

 

 

 

 
 

 

 


