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Associació DIVERJOC Font d’en Fargas, amb 20 anys d’experiència dedicada a la gestió integral del temps de lleure 
i d’activitats lúdico-formatives.  

Som una entitat de proximitat amb un alt grau de professionalització, orientada a 
la qualitat del servei i a la satisfacció dels nostres clients. 
 
La nostra estructura, ens permet ser àgils amb la cerca i posta en pràctica de 
solucions i a donar resposta immediata a les necessitats dels nostres clients. 
 
Proximitat, professionalitat, qualitat, agilitat, immediatesa i flexibilitat, són els pilars 
de la nostra entitat i els eixos vertebradors de la nostra cultura i del nostre tarannà. 
 
Les activitats i els monitors seguiran tots el protocols COVID marcats per les 
autoritats amb el vist i plau de l’escola i l’AFA.  
 
 

Benvinguts/des a DIVERJOC! 

QUI SOM? 

Més de 3000 participants 

45 centres i AMPAS 

200 monitors 

300 serveis i activitats 



QUÈ FEM? 

ACTIVITAT JOC DIVERSIÓ APRENENTATGE 



MONITORS/ES I RRHH 

Diverjoc  és conscient de la importància i 

rellevància que tenen els nostres 

monitors/es a l’hora d’executar les 

activitats extraescolars. És per això que el 

nostre equip de Recursos Humans 

segueix un protocol molt acurat per 

trobar el millor perfil que s’adapti a les 

necessitats de cada escola.  

 

Què busquem? 

Expertesa 

Continuïtat 

Qualitat i valors 
 

 



 
 
 
 
REGATS, DESMARCADES I GOLS 
ASSEGURATS! 
 

El futbol sala permet millorar les habilitats 
motrius dels participants en base al treball 
específic d’aquesta modalitat amb un 
enfocament lúdic i de respecte. 

Una modalitat que permet  realitzar activitats 
amb menor volum de participants, ideal per 
centres que no disposen del terreny de joc 
necessari pel futbol convencional. 

Treballant la conducció, la passada i el xut en 
acostarem a millorar el joc tàctic i gaudir-ne al 
màxim! 

 

 
 

FUTBOL 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
 
 
 
 
 
TREBALL EN EQUIP, MIRAR A CISTELLA… 
BÀSQUET!  
 
Els participants adquiriran un bagatge i 
autonomia motriu per progressar en 
l’aprenentatge esportiu.  
 
Coneixerem i aplicarem la millora de conceptes 
tècnics, tàctics i de reglamentació bàsica.  
 
Començant amb tècnica individual (bot, passada, 
desplaçaments…) progressarem en el joc col·lectiu!  
 
 
 
 
 
 
 

BÀSQUET 



ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SENT LA MÚSICA I BALLA SOBRE RODES!  
 
Estem jugant o estem aprenent a patinar? La 
resposta és clara: jugant estem millorant 
l'equilibri i la coordinació aprenent a 
desplaçar-nos.  
 
El patinatge és un esport molt complet, on es 
treballen qualitats físiques i psicomotores. 

En l’activitat de Patinatge Artístic començarem 
amb jocs sobre rodes per anar aprenent 
elements artístics d’un patinatge més tècnic i 
segur! 

 

 
 

PATINATGE 

ARTÍSTIC 

Una modalitat esportiva complexa que combina 
els beneficis de l’esport col·lectiu amb els 
beneficis dels esports amb implement. 

Entrenar les habilitats per utilitzar els 
implements (patins i stick) i gaudir del treball en 
equip per aconseguir un objectiu comú són els 
valors segurs d’aquesta activitat.  

Poc a poc, des del patinatge passant per la tècnica 
individual  per arribar a fer un gran joc en equip! 

AMICS SOBRE RODES, QUÈ MÉS POTS 
DEMANAR? 

HOQUEI 

mredo
Línea

mredo
Cuadro de texto
                                    COVID 19:  AQUEST ANY AQUESTA ACTIVITAT NO QUEDA INCLOSA



ACTIVITATS ESPORTIVES 

CONCENTRA’T I MILLORA EL COS I LA MENT! 

Una activitat on gaudir dels beneficis físics i 
psíquic d’aquest esport olímpic i recomanat per 
la UNESCO.  Practicant les tècniques adaptades 
a cada nivell els nens i nenes s’introduiran al 
reglament, desenvoluparan les capacitats 
físiques bàsiques i s’endinsaran en el respecte i 
l’autocontrol judoka.  
Aprèn projeccions, preses, immobilitzacions i 
caigudes en situacions de lluita amb i sense 
col·laboració tot jugant i descobrint un esport de 
respecte!  

JUDO RODA 

D’ESPORTS 

Una activitat que combinada en què els 
participants coneixeran de primera mà diferents 
modalitats esportives individuals i d’equip, 
augmentant així el seu bagatge motriu i així 
poder decidir quin esport els agrada més de cara 
a una especialització posterior. Jocs orientats a la 
iniciació poliesportiva.  

Posa en marxa el cos, fes esport i gaudeix  tot 
coneixent diversos esports! 

FER ESPORT I APRENDRE ANGLÈS ARA ÉS 
POSSIBLE! 
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ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
 
 
 
 
 
FEM CIRCUITS I SUPEREM OBSTACLES! 
 
Estem jugant o estem aprenent a patinar? La 
resposta és clara: jugant estem millorant 
l'equilibri i la coordinació aprenent a 
desplaçar-nos.  

L’activitat de Patinatge Urbà  consisteix en 
acrobàcies sobre patins en línia. Realitzarem 
circuits, jocs, balls... 

Comença amb jocs sobre rodes per anar aprenent 
elements acrobàtics d’un patinatge més tècnic i 
segur!  

 

 
 

PATINATGE 

URBÀ 
HOQUEI 
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EXEMPLE DE PROGRAMACIÓNS: 
FUTBOL 



JORNADES 

 

TROBADA DE PATINATGE 

 

 

DIVERLLIGA  

 

 

PARTITS AMISTOSOS DE BÀSQUET 

 

El quadre d’activitats i  les activitats 
complementaries proposades com 
Diverlliga, trobades i partits amistosos, 
podran patir variacions en funció de les 
inscripcions finals i dels protocols 
CODIV19, de ser així es notificarà a les 
famílies.  



GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA 




