
DIVERJOC 
 

QUI SOM? 





+20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 

DIVERJOC Font d’en Fargas 

és una entitat no lucrativa de 

caràcter lúdic, esportiu, 

cultural i de lleure 

Constituïda l’any 1999 per un 

col·lectiu de professionals amb 

experiència docent  



LA NOSTRA FINALITAT 

Promoció i organització de tot 

tipus d’activitats lúdiques, 

esportives culturals i de lleure 

per a infants i joves. 



TRETS DIFERENCIALS DEFINITORIS: 

PROXIMTAT 

PROFESSIONALITAT 

QUALITAT 

COM SOM? 

INNOVADORS I MULTIDSICIPLINARS 

AGILITAT 

IMMEDIATESA 

FLEXIBILITAT 



EQUIP HUMÀ FORMAT PER: 

DIRECCIÓ 

PERSONAL D’ESTRUCTURA 

MONITORS/ES-EDUCADORS/ES 

EQUIP PROFESSIONAL 

200 PERSONES EN PLANTILLA 

PERSONAL DE CUINA 



Afavorir l’APRENENTATGE mitjançant el joc i la participació. 

Crear un clima de CONVIVÈNCIA afavorint la socialització dels nens/es. 

Facilitar un espai de LLIURE INICIATIVA i CREATIVITAT. 

Fomentar les ACTITUDS SOCIALMENT COMPROMESES. 



ACTUALMENT: 

38 CENTRES EDUCATIUS 

MÉS DE 300 ACTIVITATS 

MÉS  DE 3000 PARTICIPANTS 

ELS NOSTRES SERVEIS 



QUE FEM? 

Promocionem i gestionem 
activitats de lleure de caire 

esportiu, artístic, i/o 
lingüístic, entre d’altres.   

Facilitem qualsevol servei 
en educació no reglada als 
centres educatius i entitats 

que precisen d’aquests 
serveis. 

El nostre servei de cuina te la 
seva pròpia identitat i el seu 

propi nom, concretament ens 
referim a ell com CUINA IN 

SITU.  
Tenir una marca pròpia de 

cuina, ens permet  traslladar 
el nostre segell de qualitat a 
tota la gestió de menjadors 

escolars. 



QUE FEM? 

MONITORS/ES DE MENJADOR 
Liderats pel Coordinador/a 
Un equip de professionals fet a la 
mida segons les necessitats de cada 
centre. 
Projecte Educatiu de menjadors 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Amb les activitats extraescolars 
potenciem un ambient lúdico-
educatiu que promou la participació i 
el desenvolupament autònom dels 
participants mitjançant activitats 
enriquidores a tots nivells i la 
metodologia activa.  



QUE FEM? 

CASALS I COLÒNIES  

Fem de les vacances el millor moment 
per divertir-se, relacionar-se i continuar 
aprenent. 

 

Amb els Casals de DIVERJOC,  potenciem 
un ambient recreatiu que promou la 
participació i el desenvolupament 
integral dels participants mitjançant 
activitats creatives, engrescadores, 
educatives i molt, molt divertides! 



INSCRIPCIONS 

SERVEIS DE LUDOTECA, BIBLIOTECA I REFORÇ ESCOLAR 

QUE més FEM? 

SERVEIS D’ACOLLIDA MATI i TARDA 

CASALETS i  TALLERS 

ACOMPANYAMENTS I TRANSPORT ESCOLAR 

ACTIVITATS PUNTUALS. 



INSCRIPCIONS 

COM HO FEM? 

Totes les nostres propostes estan fonamentades en projectes 
educatius i amb una filosofia contrastada on les ACTIVITATS 
contenen el JOC i la DIVERSIÓ com a base dels 
APRENENTATGES.  

Utilitzarem un mètode actiu basant-nos en el JOC com a 
mitjà formatiu i educatiu. 

 

 

 

Seguiment. Tots els projectes són supervisats pels 
coordinadors al centre o pel nostre Coordinador/a Tècnic. Així 
mateix, el progrés dels infants és comunica a les famílies 
mitjançant informes 

 

 



GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA I TÈCNICA 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 

ASSESSORAMENT  

PER QUÈ DIVERJOC? 

SQD SISTEMA DE QUALITAT  



www.diverjoc.net  /  inscripcions@diverjoc.net 

934 358 936  

http://www.diverjoc.net/contacte.php

