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OBJECTIU DEL JOC 

 L’objectiu del joc és introduir 

la pilota a la porteria contraria i evitar que 

 l’introdueixin a la porteria del teu equip. 

Per aconseguir-ho  s’utilitzen passades i,  

en general, jugades que acaben amb un 

 llançament. 
 



REGLAMENT ACTUAL 
¨  Hi participen 6 jugadors de camp i un porter/a per equip. 

¨  La pista d’handbol és un camp de 40x20 m en el qual hi ha 
dues porteries. 

¨  Un partit d’handbol té una durada de 60’ dividits en dues 
parts de 30’ 

¨  A l’inici d’un partit es realitza un sorteig. En el moment de 
començar tots els jugadors han de ser en la meitat de camp 
pròpia.. 



ACCIONS QUE POTS FER 

1.- Llançar a porteria des de dins l’àrea, sempre hi quan 

 hagis saltat sense trepitjar la línia i llancis la pilota  
abans de tocar a terra. 
2.-  El porter, dins l’àrea de  porteria, no comet falta si  
realitza passos, dobles o sosté la pilota més de 3 
segons. 
3.- Fer tres passes abans i després de fer botar  la  
pilota. 
4.-  Quan un porter  per un rebuig  envia la pilota darrera 
la porteria  ell mateix  la tornarà a posar en joc. En 
canvi, si es  tocada per un defensor  l’equip contrari 
traurà de córner. 



ACCIONS QUE NO POTS FER 
¨  Tocar la pilota per sota el genoll. 

¨  PASSOS: Quan es realitzen més de tres passos amb la pilota 
a les mans. 

¨  DOBLES: Quan després d’haver parat de botar la pilota, 
tornes a fer-la botar. Però si que pots encara fer 3 passos. 

¨  3 SEGONS: Quan tens la pilota agafada, disposes de 
3segons per passar-la, llançar-la o fer-la botar. 

¨  Trepitjar la línia de 6 metres o entrar a l’àrea. 

¨  PASSIVITAT:  quant un equip perd el temps i demora 
excessivament el llançament a porteria. 





COM ATACAR ? 

¨  SI TENS LA PILOTA….. 

¨  i no tens cap defensor llança a porteria. 

¨  i tens un defensor que et marca intenta superar-lo fent 
botar la pilota , utilitzant fintes o llançant per sorpresa. 

¨  i no pots superar el defensor juga la pilota amb un 
company, fes-li una bona passada. 



COM DEFENSAR? 

¨  El jugador que té la pilota és molt perillós. pot 
aconseguir marcar un gol!! 

¨  Situa’t entre el jugador atacant i la porteria, aixeca el 
braç i posa’l davant del braç amb què l’atacant porta la 
pilota, així podràs frenar el llançament. 

¨  Posa-li l’altra mà a la cintura per impedir que avanci. 



COM ÉS UN EQUIP D’HANDBOL? 



¨  El central: Organitza i distribueix el joc des del centre 
de l’atac. 

¨  Els laterals: Juguen al costat del central. L’ajuden en la 
distribució del joc i dominen tot tipus de llançament. 

¨  Els extrems: Són els que juguen més a prop de les 
línies de banda i  de fons. Són molt ràpids i poden tirar 
des d’angles insospitats. 

¨  El pivot: Juga a prop de la línia de 6 metres. D’esquena 
a porteria i enmig de la defensa contrària. 

¨  El porter: És l’encarregat d’evitar els gols. Ha de tenir 
molta velocitat de reacció. 



RECORDA QUE…. 
 L’handbol és un esport col·lectiu en què tots els 

jugadors han  d’esforçar-se per aconseguir un objectiu 
comú. Un protagonisme individual excessiu pot ser 
perjudicial per al bé de l’equip. 
  


