
7. LA TÀCTICA

• La tàctica és l’aplicació

dels gestos tècnics, de

manera correcta i

intel·ligent, durant el joc

real.



•   La tàctica es divideix en dos tipus d’accions en funció de si la practica un 

jugador/a, o bé dos o més.



7.1 TÀCTICA 

INDIVIDUAL

► MARCATGE

• Acció defensiva que intenta

evitar que el jugador/a atacant

superi el defensor, passi, boti o

realitzi un llançament.

• Pot ser de proximitat (al

jugador/a que té la pilota) o a

distància (al jugador/a que no

té la pilota).



► DESMARCATGE

• Acció de l’atac que consisteix en superar el defensor.

• La finta o engany, és el que més s’utilitza. Es pot fer amb o sense pilota.



7.2 TÀCTICA 

COL·LECTIVA

► PASSA I VA

• Un jugador/a atacant fa una

passada a un company/a més

avançat, es desmarca del seu

defensa i torna a rebre la

pilota.



► ENCREUAMENT

• Dos jugadors/es atacants

intercanvien el seu espai per

provocar un error en la defensa.

• Durant aquesta acció pot haver

una passada.



► CANVI D’ADVERSARI

• Acció defensiva en què dos

defensors/es intercanvien el

seu atacant davant d’un

encreuament de dos atacants.



8. SISTEMES DE JOC



• Els sistemes de joc són la forma de distribució dels jugadors en el camp

tant a l’atac com a la defensa.

• Estan basats en dos principis:

• L’objectiu del sistema de joc és superar el de l’equip adversari, i

aconseguir una opció de fer gol o evitar rebre’n un.

• L’elecció dels sistema de joc depèn de:
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• Les característiques dels jugadors de l’equip.

• Els sistemes de joc que fan servir a l’equip adversari durant 

el partit.



• En l’handbol, els sistemes de joc estan classificats en:

SISTEMES 

DEFENSIUS

SISTEMES 

OFENSIUS

• Defensa individual

• Defensa en zona

• Defensa mixta

• Atac contra defensa individual

• Atac contra defensa de zona



➢ DEFENSA INDIVIDUAL: cada defensor es responsabilitza d’un jugador/a

atacant.

➢ DEFENSA EN ZONA: cada defensor es responsabilitza d’una zona i defensa

al jugador/a que hi sigui.

➢ Dins d’aquest sistema podem trobar les modalitats: 3:3, 4:2, 5:1 i 6:0

➢ DEFENSA MIXTA: és la barreja de la zona i la individual.

SISTEMES DEFENSIUS



➢ ATAC CONTRA DEFENSA INDIVIDUAL: desmarcatges constants per tot el

camp.

➢ ATAC EN ZONA: cada atacant ocupant una zona.

SISTEMES OFENSIUS



9. SABIES QUÈ?

• És David Barrufet, ex porter i

capità de l’equip del Barça i

jugador també de la selecció

espanyola.

• Es va retirar definitivament de

l’handbol l’any 2010.

• Ha estat un dels millors jugadors

de tota la història d’aquest esport.



• En categoria masculina, el darrer

triomf de l’handbol espanyol va ser

l’any 2013 al campionat del món,

disputat a Espanya.

• En categoria femenina, l’equip de

la selecció que va anar als JJOO

de Londres de 2012 conegut com

“les guerreres” van aconseguir la

medalla de bronze.

• L’any 2019, en el Campionat

Mundial celebrat al Japó, l’equip

femení, va guanyar la medalla de

plata.


