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TEMA 6: L´HANDBOL II 

EL REGLAMENT BÀSIC 

• Jugadors: cada equip ho componen 12 jugadors, 7 d'ells estan en pista (6 de camp i el 

porter)      

• Puntuació: sempre que la pilota sobrepasse completament la línia de porteria 

s'aconseguirà un gol.  

• Qui gana el partido?: l'equip que aconseguix més gols. Un partit pot acabar en empat.  

• Duració: dos parts de 30 minuts.  

ACCIONS QUE POTS FER  

• Donar tres passos abans i després de botar el baló.  

• Llançar a porteria dins de la línia de 6 metres, sempre que se solte el baló abans de xafar 

en el sòl. 

 

ACCIONS QUE NO POTS FER 

• Tocar: el baló per davall del genoll.  

• Passos: més de 3 passos amb el baló en les mans.  

• Dobles: tornar a botar el baló després d'haver-ho deixat de botar.  

• 3 segons: no poden passar més de 3 segons amb el baló en les mans; han de botar, passar 

o tirar.  

• Xafar la línia de 6 metres: o entrar en l'àrea de porteria.  

• Passivitat: quan un equip perd temps i retarda el llançament a porteria.  

Totes estes infraccions se sancionen donant la possessió del baló a l'equip contrari.  

FALTES ANTIREGLAMENTÀRIES  

• Falta: no es pot espentar, subjectar ni colpejar el contrari. Se li pot impedir el pas amb 

el tronc, no amb els braços. La sanció serà un colp franc des del lloc de la falta.  

• Penal: llançament lliure des de la línia de 7 metres.  

o Falta antireglamentària a un contrari amb baló i en clara situació de gol.  

o Defendre dins de l'àrea.  

o Passar el baló al porter i este es troba dins de l'àrea. 

FALTES ANTIESPORTIVES  

Són faltes agressives i intencionades. Poden ser:  

• Amonestació: es mostra targeta groga.  

• Exclusió: s'expulsa al jugador durant 2 minuts (l'equip juga amb un jugador menys) .  
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• Expulsió: amb tres exclusions no torna a jugar el partit.  

• Desqualificació: després d'una acció molt greu s'abandona el camp (un altre company 

ocuparà el seu lloc passats 2 minuts) .  

TÈCNICA  

LA RECEPCIÓ I EL PASSE 

S'han de dominar estos dos elements tècnics per a poder circular el baló amb fluïdesa, 

seguretat i velocitat. 

ALTRES TIPUS DE PASSE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LLANÇAMENT 

Força i tècnica són les qualitats necessàries per a realitzar llançament efectius. 

• Llançament en suport.  

• Llançament en suspensió 

ALTRES TIPUS DE LLANÇAMENT 

 

 

 

 

 

• Passe des del maluc: passant el 

baló amb una mà a l'altura del 

maluc.  

 

 

• Passe en pronació: passe 

realitzat amb un gir de canell i 

amb la palma de la mà cap a 

fora. 

 

 

• Passe en deixada: deixant 

suaument el baló per darrere 

quan passa un company. 

 

        

     

    

 

• Llançament rectificat: 
llançament modificant de 

forma brusca i ràpida la 

posició del llançament 

• . 
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ATAC 

Cal diferenciar si es té o no la possessió del baló. Amb el baló (fintes i llançaments sorpresa) i 

sense baló (ajuda i desmarcatge). 

 

EL PASSE I VA 

 

 

 

L’ENCREUAMENT 

 

 

 

 

LES PENETRACIONS SUCCESSIVES 

 

 

 

 

SET CONTRA SET 

Abans de res, s'ha de tindre en compte les posicions dels jugadors en la pista: porter, central, 

2 laterals, 2 extrems i un pívot.  

Per a jugar al handbol és necessari tindre un sistema d'atac, que és la manera en què un equip 

s'organitza quan té el baló.  

• Llançament de maluc: armant el 

braç per a llançar a l'altura del 

maluc i per davall dels braços 

dels defensors. 

 

Passar el baló a un company i 

dirigir-se cap a ell per a rebre un 

passe i intentar marcar un gol. 

 

 

Encreuar-se entre dos atacants de 

manera que un d'ells dóna un passe cap 

arrere al company que li ha creuat, el 

qual rep el baló i llança a porteria 
 

 

Entrar entre la defensa 

continuadament per a llançar 

còmodament des de la línia de 6 

metres 
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En els sistemes d'atac hi ha dos línies de jugadors:  

• Primera línia: es col·loquen els jugadors més pròxims a porteria. 

• Segona línia: la formen els jugadors més allunyats a la porteria. 

 

 

 

 

 

   

  3-3       2-4 

DEFENSA 

Per a la defensa d'un jugador que té la possessió del baló, el defensor s'ha de posar davant de 

l'atacant i col·locar un braç davant. També es pot fer ús del Blocaje.  

Hi ha dos tipus de defensa: 

 

DEFENSA INDIVIDUAL 

 

 

 

DEFENSA ZONAL 

Cada defensor es fa càrrec d'un espai o zona determinada del camp. Dos dels sistemes de 

defensa zonal són: 

 

        

 

 

 

      6-0                5-1 

  

És aquella en què cada jugador 

es fa càrrec del marcatge d'un 

jugador atacant 
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ACTIVITATS 

 

1. Respon SÍ o NO a cada pregunta que es planteja respecte al reglament. 

Puc donar tres passos sense botar el baló? 

-  

- SÍ - NO 

Puc tindre el baló fins a 5 segons sense botar, llançar o tirar? 

-  

- SÍ - NO 

És gol si abans de llançar a porteria es xafa la línia d'àrea? 

-  

- SÍ - NO 

Puc continuar jugant si l'àrbitre em sanciona amb una expulsió? 

-  

- SÍ - NO 

És penal si pas el baló al meu porter quan està dins de l'àrea? 

-  

- SÍ - NO 

Comet una falta si no deix passar a un defensa posant davant els 

meus braços? 

-  

- SÍ - NO 

Puc continuar jugant el partit si acumule tres exclusions? 

-  

- SÍ - NO 

És penal si al defendre pis la línia de l'àrea de porteria? 

-  

- SÍ - NO 

 

 

2. Escriu les regles fonamentals del passe. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________. 
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3. Escriu al costat de cada dibuix el tipus de passe que estan realitzant estos jugadors. 

 
 

 

 

4. Sistemes d'atac en handbol. Completa les gràfiques dibuixant en elles el lloc on situaries 

els jugadors. 
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5. Sistema de defensa en handbol. Completa les gràfiques dibuixant en elles on col·locaries 

els jugadors. 

             

6. Mots encreuats. Escriu d'esquerra a dreta i de dalt baix. (*) 

Horizontals: 

1. Moviments que es fan per a quedar lliure del marcatge d'un defensor  

2. Quan el baló entra dins de la porteria és ...  

3. Va enllaçat amb la &#34;recepción&#34;; servix per a trenar jugades i n'hi ha 

de molts tipus.  

4. És el contrari de defensar; i el seu objectiu és aconseguir un gol.  

5. És un engany al defensor, per a obtindre avantatge sobre ell.  

6. És un tipus de passe que es realitza de forma suau 

Verticals 

7. Quan un jugador és expulsat del camp durant 2 minuts  

8. Es comet quan un equip perd el temps atacant  

9. Acció d'atac de dos jugadors, en la que un passa el baló, després es desmarca i 

torna a rebre el baló (tot junt)  

10. És el contrari d’atac; i el seu objectiu és impedir que l'equip contrari ens puga 

fer gol.  

11. Acció defensiva que consistix a parar un baló quan un contrari llança a porteria 
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(*) (les paraules dels mots encreuats han d'estar escrites en Castellà) 

 

 

7. Comprovant nostres coneixements. De les tres respostes de cada pregunta, només una 

és la correcta. Rodeja-la amb un cercle.  

1. En suport, en suspensió i en rectificat, són diferents tipus de ...  

a. Passes.  

b. Llançaments a porteria.  

c. Blocajes al baló.  

2. En quina d'estes sancions a un jugador se li ensenya targeta groga?  

a. En una amonestació.  

b. En una exclusió.  

c. En una expulsió.  

3. Com s'anomena la defensa en què cada defensor es fa responsable d'un espai 

determinat del camp?  

a. Defensa individual.  

b. Defensa col·lectiva.  

c. Defensa zonal. 

 


