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1. DEFINICIÓ

• La paraula HANDBOL

prové del terme anglès

handbol, que traduïda

literalment significa

“pilota mà”



2. BREU HISTÒRIA

• Els seus inicis es situen a

l’antiga Grècia, però va néixer a

Alemanya, després de la

Primera Guerra Mundial.

• Max Heiser, va inventar aquest

joc per ocupar les estones lliures

dels treballadors de l’empresa

Siemens.



• Més endavant, Carl Schelenz, va canviar una mica les regles

creant l’handbol 11 en un camp de futbol.

• Al 1974, l’handbol va evolucionar i es va convertir en el joc que 

coneixem ara: amb 7 jugadors i un camp de 40  x 20 m.



• L’any 1958 l’handbol es va introduir a Espanya.

• Aquest mateix any la selecció espanyola

participa per primera vegada en una competició

internacional.

• L’handbol espanyol va arribar al

seu millor moment amb la victòria

de la selecció al campionat del

món de Tunísia l’any 2005.

• Medalla de bronze als Jocs

Ólimpics d’Atlanta, el 1996 i

Sidney el 2000.



3. MODALITATS D’HANDBOL

• A part de l’handbol indoor, també podem trobar:

– Handbol- platja: es juga a molts llocs de costa.

– Mini-handbol: és una modalitat d’handbol adaptat als més

petits.



4. EL REGLAMENT



• L’Objectiu del joc és introduir la

pilota a la portaria contrària.

Guanya l’equip que fa més gols.

• Les dimensions del terreny de

joc són de 40 x 20 m.

• La durada del partit és de dues

parts de 30 minuts amb un

descans de 10 minuts.

• La pilota, és de cuir amb

diferents diàmetres (segons la

categoria).



• 12 jugadors o jugadores (6 de camp + 1 porter o portera) i 5

reserves, integren l’equip. En funció del lloc que ocupen al

terreny de joc, es classifiquen en:



Característiques del jugadors

• És el primer defensor i a la vegada el primer atacant. 

• Dins de l’àrea pot fer passos, dobles o retenir la pilota més de 3 

segons. Fora de l’àrea ha de complir les mateixes normes que els 

jugadors de camp.

PORTER

• Permeten l’apertura de joc per les bandes.

• Són ràpids i bons llançadors.
EXTREMS

• Són grans llançadors i destaquen per la seva agilitat i domini de la 

pilota. Són alts.LATERALS

• Juga al centre de l’atac. És fort.

• Obre espais constantment i facilita pilotes en bones condicions als 

laterals.

PIVOT

• Organitza el joc ofensiu que marca el ritme del partit.

• És el jugador que distribueix el joc.
CENTRAL



► INICI DEL PARTIT

• Al principi del partit els dos capitans

realitzen el sorteig amb l’àrbitre per

decidir camp o pilota.

• Per poder començar a jugar tots els

jugadors han d’estar en el seu camp.

• L’equip que treu, té 3 segons per

posar la pilota en joc.



4.1 SANCIONS  

TÈCNIQUES

► COP FRANC: 

• És un llançament que fa un jugador/a

per tornar a posar la pilota en joc

després d’haver-se produït una falta

per part de l’equip contrari entre l’àrea

de porteria i la línia de cop franc.

• Es realitza des del lloc on s’ha comès.

• Els defensor s’han de situar a 3 metres

de la pilota.

• Qualsevol jugador pot realitzar el

llançament.

• Els atacants, en el moment de fer el

servei no poden estar dins la zona.



► LLANÇAMENT DE 7 M O PENAL

• Sanció tècnica màxima a un jugador/a que evita de manera

antireglamentària una situació clara de gol.



► PASSES

• Falta comesa per un jugador/a 

que camina o corre més de tres 

passes sense botar la pilota.

• Es sanciona amb un cop franc.

Video: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5sE3yE8VmqM

► DOBLES

• Falta comesa per un jugador/a que corre botant la pilota, s’atura i la torna 

a fer botar. 

• Es sanciona amb un cop franc.

https://www.youtube.com/watch?v=5sE3yE8VmqM


► SERVEI DE BANDA

• Llançament que fa un jugador/a

quan la pilota surt per la línia de

banda.

• S’ha d’efectuar des de el mateix

lloc per on ha sortit la pilota.



4.2 SANCIONS  DISCIPLINÀRIES

AMONESTACIÓ: targeta groga a un jugador/a

després d’haver comès una acció antireglamentària.

EXCLUSIÓ: si el jugador/a continua amb aquesta actitud

es sancionarà excloent-lo del joc durant 2 minuts.

DESQUALIFICACIÓ: quan un jugador/a acumula 3

exclusions, l’àrbitre sanciona amb una targeta vermella i no

pot tornar a jugar, però pot ser substituït per un company.

EXCLUSIÓ: targeta vermella directa a un jugador/a que

comet una falta antidisciplinària. És expulsat tot el partit.



5. FASES DEL JOC

ATAC

REPLEGAMENTDEFENSA

CONTRAATAC



5.1 PRINCIPIS DE L’HANDBOL

PRINCIPI OBJECTIUS CONTINGUTS

Lluita per la possessió de la

pilota.

ATAC

Conservar la pilota. Adaptació i maneig 

(manipulació de la pilota).

Lluita per la possessió de la

pilota.

DEFENSA

Recuperar la pilota. Despossessió.

Avançar cap a porteria.

ATAC

Arribar el més ràpid possible i

de la millor manera.

Passada – recepció, 

desplaçament, finta i bot.

Evitar que avancin a porteria.

ATAC

Aturar la progressió.

Que progressin per les zones

externes.

Intercepció i marcatge.

Aconseguir gol.

ATAC

Amb la menor oposició.

Amb el major angle possible.

Llançament.

Evitar gol.

DEFENSA

Blocatge



6. LA TÈCNICA

• La tècnica són els gestos propis d’un esport.

• El domini d’aquesta permet jugar correctament per treure el màxim profit.



•   La tècnica es divideix en dos tipus d’accions en funció de si un jugador/a 

té o no la pilota.



6.1 ACCIONS DE L’ATAC

► POSICIÓ BÀSICA

• El cap alt amb normalitat i la mirada cap

endavant.

• Les cames estan lleugerament flexionades

i separades.

• El tronc inclinat cap endavant.

• Els braços semiflexionats amb les mans

preparades per agafar la pilota.

• El pes del cos sobre les puntes dels peus.

• En estat d’alerta, atenció i concentració en

el joc.



► LA PASSADA

• És la manera d’intercanviar la

pilota entre dos jugadors/es.

• Es pot fer de diferents maneres:

frontal, d’esquenes, picada,

lateral, amb suspensió, etc..

PRINCIPIS:

1- Realitzar la passada amb la tensió

adequada.

2- Fer-lo amb precisió

3- Dominar la varietat de passades.



► LA RECEPCIÓ

• És l’acció de rebre la pilota

després d’una passada.

• S’han d’utilitzar les dues mans

per subjectar correctament la

pilota.

PRINCIPIS:

1- Defensar la possessió de la

pilota amb el seu cos, col·locant-

se entre els adversaris i la pilota.

2- Seguretat de possessió i visió

panoràmica.



► LA RECEPCIÓ

• És l’acció de rebre la pilota

després d’una passada.

• S’han d’utilitzar les dues mans

per subjectar correctament la

pilota.

PRINCIPIS:

1- Defensar la possessió de la

pilota amb el seu cos, col·locant-

se entre els adversaris i la pilota.

2- Seguretat de possessió i visió

panoràmica.



► EL BOT

• Llançament de la pilota contra el 

terra sense perdre’n el control.

• Ens permet avançar dins el camp, 

per exemple, en un contraatac.

PRINCIPIS:

1- No mirar contínuament la pilota.

2- Saber botar amb les dues mans.

3- Botar la pilota suaument amb les 

puntes dels dits, evitant el contacte 

amb el palmell de la mà.

4- Durant el bot, hem de protegir la 

pilota situant-nos entre la pilota i 

l’adversari.



► LA FINTA

• Coneguda també com enganys.

• És un element de la tàctica

individual de l’atac que té com

objectiu desfer-se d’un defensor.

Poden ser:

SENSE PILOTA

• La intenció és superar al

defensor/a per rebre la pilota.

AMB PILOTA

• Poden ser de passada, de

llançament o de desplaçament.



► LLANÇAMENT

• Acció d’impulsar la pilota cap

a la porteria amb l’objectiu de

fer gol.

PRINCIPIS:

1- No forçar l’execució.

2- Triar el moment més oportú

per aconseguir el millor resultat.

3- Ha de ser ràpid en l’execució

per sorprendre els adversaris.

4- El llançament ha de ser precís.



TIPUS DE 

LLANÇAMENTS:

• Rectificat

• En suspensió

• De maluc

• Amb recolzament:

en el penal és

obligatori.



6.2 ACCIONS DE DEFENSA

► POSICIÓ BÀSICA

• Les cames estan més flexionades que en

la posició de l’atac.

• Una cama més avançada que l’altre.



► BLOCATGE

• Acció d’intentar interceptar el

llançament de l’atacant.

• Els dos braços se situen en mig

de la trajectòria de la pilota cap a

porteria.

► INTERCEPTACIÓ

• Acció que consisteix en tallar la

trajectòria d’una passada.


