FILOSOFIA, NORMATIVA I REGLAMENTS
1. Les jornades es desenvoluparan per comarques, tal i com marca el
programa JEE. Aquestes jornades seran de categoria preinciació. La categoria
iniciació es seguirà oferint també a les comarques, adaptant-se a la normativa.
2. Els tècnics esportius comarcals convocaran una reunió per comarca per
explicar els mecanismes de funcionament i inscripció als JEE. A més, la FFIB
passarà els contactes de les entitats a cada tècnic designat perquè es pugui
presentar

a les entitats. Dintre d’aquesta reunió es pactaran els detalls

comarcals de les jornades, calendaris, instal·lacions, etc.
3. Filosofia del programa JEE i de les jornades:
- Com objectiu es pretén que tots els nins i les nines de les entitats que ho
desitgin puguin gaudir d’un gran nombre d’activitats esportives, lúdiques,
recreatives i socials que facilitaran el seu desenvolupament com a esportistes i
com a persones d’una forma educativa, entretinguda i divertida.
- Adreçat a tots els nins i les nines en edat escolar de Mallorca que vulguin fer
activitats esportives i recreatives, independentment del nivell de condició física,
tècnica, habilitat i destresa.

- Tots els nins i les nines hi poden participar mitjançant el seu centre docent,
club esportiu, escola esportiva municipal, grups d’esplai, associacions de veïns,
associacions de mares i pares d’alumnes o qualsevol altra entitat reconeguda.

- Existeix una programació per temporada i per esport, però cada entitat o nin
inscrit de manera individual pot participar a qualsevol altra activitat esportiva de
la mateixa. Es recomana la participació a altres activitats i que el nin o nina
estigui en contacte amb altres estímuls motrius diferents als que habitualment
pràctica.
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- Com a objectius específics:

• Oferir i potenciar les activitats esportives per a tots els nins i les nines
escolars de Mallorca d’una manera periòdica i continuada.

• Potenciar la participació dels infants en les activitats de caràcter lúdic,
recreatiu i social.

• Contribuir al desenvolupament integral dels joves amb activitats
esportives adaptades al seu nivell i edat.

• Educar els més petits mitjançant l’esport, un esport practicat en uns
paràmetres que potencien la participació per igual de totes les
persones participants.

• Conscienciar la població de la importància de l’esport com a eina per a
l’educació.

• Crear un hàbit de pràctica esportiva a partir de potenciar la cultura
esportiva.

4. Disseny de les jornades:
- 1 jornada mensual respectant el calendari escolar, amb la possibilitat de què
es donin altres freqüències. No serà obligatori assistir a totes les jornades de la
comarca, però si que es demanarà un compromís d’assistència mínima. La
confirmació d’assistència a les mateixes s’haurà de fer com a màxim el
dimecres anterior abans de les 15 hores al cap de setmana de la jornada.
- Cada entitat procurarà facilitar 1 jornada dintre de les seves instal·lacions
esportives. Cada entitat serà la responsable de gestionar la petició d’instal·lació
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al seu corresponent titular, de cara a poder organitzar les jornades amb la
major normalitat i eficàcia possible.
- Les jornades es podran desenvolupar qualsevol dia en horari no lectiu
preferentment, dissabte matí o tarda i diumenge matí, a escollir dintre de cada
comarca. Es disputaran diferents partits al mateix temps i una entitat no podrà
estar més de dues hores seguides a la instal·lació. Els horaris es determinaran
en funció del número d’equips inscrits a la mateixa.
- Les dimensions del terreny de joc podran variar en funció de la instal·lació,
però com a referència aproximada entendrem les mides d’un camp de futbol
sala. Les línies laterals es podran senyalar amb conus (plats) i no serà
necessària la línia de l’àrea del porter. Es podran fer jornades a diferents tipus
de superfícies i instal·lacions com per exemple camps de futbol de terra, gespa,
gespa artificial, pistes poliesportives interiors i exteriors de ciment o asfalt,
pavellons coberts amb qualsevol tipus de superfície. En quan les porteries es
podran utilitzar les pròpies de la instal·lació sempre que siguin segures i portin
xarxes. Així i tot, a la reunió comarcal de principi de temporada, es podran
validar les dimensions de les mateixes en cas de dubtes.
- El Consell de Mallorca a través dels tècnics esportius comarcals
s’encarregaran de fer arribar el material necessari pel desenvolupament de la
jornada, material tècnic com porteries i imatge corporativa per donar vistositat i
delimitar espais a la mateixa.
- L’entitat organitzadora haurà de facilitar vestidors a la resta d’entitats. No
obstant. Cada entitat haurà de jugar uniformada amb la mateixa indumentària; i,
en casos excepcionals, es podran emprar pitralls.
- L’entitat organitzadora no estarà obligada a facilitar ni aigua, ni berenar, ni
obsequis a la resta d’entitats, encara que si ho vol fer no existirà cap
impediment.
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5. Normativa de les jornades :
Categoria pre-iniciació
•

Dimensions i superfícies de joc especificades al punt anterior

•

Es jugaran 4 parts de 5 ' sense descans: 2 partits com a mínim contra
rivals diferents.

•

5 jugadors i 1 porter. Un jugador que inicia la temporada escolar amb
una entitat, no podrà canviar d’entitat sense el consentiment de la 1a
i sempre sota causes excepcionals.

•

Totes les faltes seran indirectes i amb jugadors adversaris a partir de
3 metres.

•

El porter podrà agafar la pilota a les proximitats de la porteria,
entenent-se que no es pot superar el mig camp.

•

La treta de banda és podrà fer amb la ma o amb el peu i el corner
amb el peu.

•

Treta de porteria amb la ma o amb el peu, a escollir.

•

Els jugadors han de jugar mínim 2 parts completes. No es podran fer
canvis durant un període, a excepció de lesions o motius de força
major.

•

No hi haurà resultats, recompte de marcadors, classificacions ni
actes de partit; només un resum de jornada.

•

Hi haurà una cloenda final de temporada amb participants de totes
les comarques, que en cap cas tendran el format de finals de
Mallorca.

•

No podrà participar a cap jornada cap nin o nina que no estigui
inscrit de manera correcta al programa JEE. Aquest fet suposarà
obligatòriament que cada participant disposarà d’una assegurança
d’accidents esportius.

•

Els entrenadors de les entitats hauran de tenir alguna titulació mínima
federativa reconeguda per la FFIB o per alguna administració pública.
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•

També s’acceptaran de manera excepcional alumnes inscrits en
algunes de les titulacions mencionades anteriorment.

Categoria iniciació
•

La normativa per a les diades serà comunicada pels tècnics
comarcals.

6. RR HH, funcions i responsabilitats:
- Hi haurà un monitor per cada camp de joc, que s’encarregarà d’arbitrar tots
els partits.
- Els monitors s’encarregaran del muntatge i desmuntatge dels camps de joc,
amb el recolzament d’algun responsable titular de la instal·lació.
- A més a més, a cada jornada hi haurà un coordinador que prendrà decisions
en cas d’alguna incidència o interpretació de normatives.
7. Informació:
Totes les diades sortiran a damunt els calendaris de la FFIB, i que a més a
més, tindran un apartat destacat a la pagina web de la FFIB.
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