
 

 

68 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
 

NORMATIVA DE POLISPORTIU PREBENJAMÍ 
Curs 2019-2020 

 
  

CATEGORIES 
  

Prebenjamí Nascuts/des els anys 2012 - 2013 

 

 

EQUIPS 
 

- Cada centre podrà inscriure els equips que vulgui. 

- Cada equip estarà compost per un màxim de 12 jugadors/es. 

- A l’acta del partit hi constarà la relació de jugadors/es que participaran al partit. 

- S’aplicarà el reglament establert dels Jocs Escolars de l’Anoia en cadascun dels esports. 

 

 

UNIFORME DE JOC 
 

- Tots/es els/les jugadors/es d’un equip portaran l’uniforme amb els mateixos colors. 

 

 

SISTEMA DE JOC 
 

- Cada equip jugarà cada jornada amb un equip diferent i un partit de 4 parts de 10’ en cadascun dels 

esports, no es comptabilitzarà el resultat.  

 

 

FILOSOFIA 

 

- Aquesta activitat és una TROBADA DE CENTRES EDUCATIUS. La trobada és una activitat educativa i 

participativa i com a tal NO hi ha marcador ni resultats. 

 

- Els pares tenen un paper molt important i moltes tasques a fer en aquestes trobades: ACOMPANYAR, 

ANIMAR i DONAR SUPORT AL/LA VOSTRE/A FILL/A EN TOT MOMENT, és a dir, gaudir de la seva 

experiència. A més a més, també poden facilitar la tasca dels/les entrenadors/res i tutors/es de joc. En 

cap cas serà important prendre notes dels/les punts dels fills/es ni dels resultats de l’equip. 



 

 

 

 

 

 

ESPORTS 
 
- Tots els equips participants realitzaran els esports següents: Futbol Sala, Minibàsquet, Minihandbol, 

Mazaball, Cros, Miniatletisme, Minihandbol i futbol sorra 

 

 

DURADA DELS PARTITS ASSOCIACIÓ 

 

-4 períodes de 10 minuts 

-descansos:   2’ entre 1r i 2n període i 3r i 4t període; 5’ entre 2n i 3r període. 

-períodes extres:  no existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es  

contemplaran aquests períodes. Es jugaran tants períodes de 5’ com faci falta 

fins a desfer l’empat. 

 

 

ALINEACIÓ -ESPORTS D’ASSOCIACIÓ- 
  

- En els 3 primers períodes tots/es els/les jugadors/es han de jugar com a mínim 1 període sencer, 

excepte els casos de: 

          - Lesió greu. 

          - Desqualificació. 

          - 5 faltes personals. 

- En qualsevol d’aquests casos, el/la tutor/a de joc ho ha de fer constar darrera de l’acta. 

-Aquest reglament d’alineació és per a totes les categories, des de prebenjamins a juvenils. 

 

 

SUBSTITUCIONS –ESPORTS D’ASSOCIACIÓ- 

  

- Només permeses al 4t període o als períodes extres, excepte per: 

- Lesió. 

- Desqualificació. 

- 5 faltes personals. 

Pel que fa al cas, es considera que un/a jugador/a ha participat en un període quan hi ha 

intervingut, ni que sigui durant un mínim de temps. 

 



 

 

 

 

 

 

TEMPS MORT –ESPORTS D’ASSOCIACIÓ- 
  

- Cada equip disposa d’un per part (1 en el primer i segon període; 1 en el tercer i quart període) i no 

seran acumulables. 

 

 

NORMATIVES ESPECÍFIQUES PER ESPORT 

 

Bàsquet i Minibàsquet:  http://bit.ly/2Z9KaX0  

Handbol i Minihandbol: http://bit.ly/2y6DBbE  

Futbol Sala: http://bit.ly/2y69Wj9  

Atletisme: http://bit.ly/2Y1Scod  

Natació: http://bit.ly/2y7CKHP  

Cros: http://bit.ly/2y3p1BZ  

 

 

CALENDARI DE COMPETICIÓ 

  

dates 
 

Masculí Femení / Mixt 

    
09/11/2019 

 
Minibàsquet Minihandbol 

30/11/2019 
 

Natació 

14/12/2019 
 

Futbol Sala Minibàsquet 

18/01/2020 
 

Minihandbol Futbol Sala 

01/02/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

15/02/2020 
 

Cros 

22/02/2020 
 

Hoquei 

07/03/2020 
 

Futbol Sala Minibàsquet 

28/03/2020 
 

Minihandbol Futbol Sala 

18/04/2020 
 

Miniatletisme 

16-17/05/2020 
 

Handbol i Futbol sorra 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2Z9KaX0
http://bit.ly/2y6DBbE
http://bit.ly/2y69Wj9
http://bit.ly/2Y1Scod
http://bit.ly/2y7CKHP
http://bit.ly/2y3p1BZ


 

 

 
 
 
 
 
 
CLÀUSULA FINAL 

 
- Totes les Regles de Joc que no estiguin especificades en aquest recull es resoldran d’acord amb les 

previsions del reglament de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 

 

- Aquests reglaments s’aplicaran en aquelles competicions comarcals organitzades pel Consell Esportiu 

de l’Anoia, en el programa dels JEEC.   


