
HANDBALL 
EXPERIENCE



NOU FORMAT 
Les Trobades d’Handbol Escolar COALIMENT modifiquen el seu 
format i s’adapten a la situació de restriccions actual.

QUÈ ÉS? 
COALIMENT HANDBALL EXPERIENCE és una activitat en l’àmbit 
d’educació física adreçada a les escoles d’etapa de primària. 
L’activitat té una durada de 2 hores i està dissenyada per tal de 
mantenir els grups bombolla.  

Es realitza en el recinte del Palau d’Esports de Granollers* i 
consisteix en un circuit amb diferents estacions en les quals es 
realitzaran diferents activitats per tal d’apropar l’esport de 
l’handbol a les nenes i nens. 

* En cas de voler fer l’activitat al mateix centre escolar consultar amb 
el responsable del BM Granollers aquesta possibilitat. 

A QUI VA DIRIGIT? 
L’activitat va dirigida a nenes i nens d’entre 5 i 12 anys (des de P5 
fins a 6è de primària). 



OBJECTIUS 
L’objectiu és que les nenes i nens juguin i practiquin per primera 
vegada l’handbol, coneguin la història del Club Balonmano 
Granollers i de l’handbol, visitin les instal·lacions Olímpiques de 
Granollers, interactuïn per primera vegada amb jugadors i 
jugadores d’elit i un munt de sorpreses més. 

DATES I DURADA 
L’activitat té una durada de 2 hores. L’activitat es durà a terme un 
matí de dissabte o diumenge dels mesos de maig o juny.  Els dies i 
les franges horaries disponibles són les següents: 
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Franges horaries disponibles: 
FRANJA 1: de 9h - 11h. 
FRANJA 2: de 11:30h - 13:30h. 

QUÈ FAREM? 
๏ Benvinguda. 

๏ Realitzarem un Tour a les instal·lacions olímpiques del Palau 
d’Esports de Granollers. 

๏ Ens explicaran la història de l’Handbol i el Club Balonmano 
Granollers. 

๏ Farem una fitxa conjuntament durant l’activitat per recollir 
tot el que aprendrem.  

JUNY 2021
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๏ Parlarem amb esportistes d’elit que ens ensenyin moltes 
coses. 

๏ Entregarem a cada participant una samarreta i pantaló de la 
jornada. 

๏ Jugarem a Handbol i ens ho passarem molt bé! 

๏ Fotografia de la jornada que es podrà descarregar a les 
nostres xarxes del club. 

DETALLS 
๏ Només podrà accedir a la instal·lació els participants 

registrats prèviament al nostre formulari. Les famílies dels 
participants no podran accedir. 

๏ Cada escola que concerti l’activitat COALIMENT HANDBALL 
EXPERIENCE gaudirà en exclusiva del recinte del Palau 
d’Esports de Granollers. Es respectaran totes les mesures 
Covid durant el desenvolupament de l’activitat.  

๏ Tots els participants tindran dret a una entrada més dues 
invitacions per als partits del KH-7 BM Granollers contra BM 
Atlético Guardés del dia 15 de maig i el partit del Fraikin BM 



Granollers contra BM Recoletas Atlético Valladolid del dia 
22 de maig.

๏ El mínim de participants per grup bombolla serà de 10. 

๏ A cada grup bombolla se li assignarà dos monitors/es del 
BM Granollers que acompanyaran el grup durant les dues 
hores que dura l’activitat. Aquests dos monitors seran els 
encarregats de realitzar l’activitat durant la pràctica 
d’Handbol a la pista, dividint el grup bombolla en dos equips 
per tal de fer un partit entre ells.  

๏ Serà indispensable que pel bon desenvolupament de la 
jornada hi hagi un responsable d’escola acompanyant a tots 
els grups bombolla (només una persona de referència per a 
tots els grups). 

FORMULARI INSCRIPCIONS 
Enllaç d’inscripció: https://forms.gle/1mEWTSxpfLravcHb9 

https://forms.gle/1mEWTSxpfLravcHb9

