HANDBALL
EXPERIENCE

NOU FORMAT

Tornen les Trobades d’Handbol Escolar
Coaliment 2022!
Per aquesta edició, les Trobades modifiquen lleugerament el seu format per tal de continuar
adaptant-se a la situació actual i, alhora, oferir una millor experiència als participants.

QUÈ ÉS?
Les Trobades d’Handbol Escolar Coaliment 2022 és un projecte en l’àmbit de l’educació física
adreçada a totes les escoles de la ciutat de Granollers.
Aquest any, amb el propòsit d’apropar l’esport de l’handbol a les nenes i nens de la millor manera, el
projecte constarà de dues parts:
1) Lliurament a totes les escoles adherides de tres unitats d’handbol juntament amb un dossier
pels alumnes adaptat a cada cicle formatiu. D’aquesta manera, si l’escola ho creu oportú, podrà
aprofitar-ho per a les seves classes d’Educació Física.
2) Organització de dues jornades de Trobades Escolars on les escoles de Granollers podran
gaudir de partits d’Handbol en el magnífic escenari del recinte del Palau d’Esports de
Granollers.

A QUI VA DIRIGIT?
Coaliment 2022 va dirigit a nenes i nens d’entre 5 i 12 anys (des de P5 fins a 6è de primària).

OBJECTIUS
L’objectiu principal és que les nenes i nens coneguin, practiquin i juguin per primera vegada a
l’handbol. També, que coneguin una mica la història del Club Balonmano Granollers (bressol de
l’handbol a Espanya) i únic club d’Handbol amb els dos primers equips a l’elit (femení i masculí).
Per altra banda, que les nenes i nens tinguin la possibilitat d’utilitzar les excel·lents instal·lacions
olímpiques del Palau d’Esports a la vegada que puguin conèixer les jugadores i jugadors
d’elit, entre moltes altres sorpreses.

DATES I DURADA
Període d’inscripció mitjançant el formulari
Inici – dimarts 8 de març
Final – dijous 31 de març

MARÇ

Lliurament documentació a les escoles
Dilluns 4 d’abril
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A TENIR EN COMPTE
• Les Trobades d’Handbol Escolar Coaliment 2022 són una activitat totalment gratuïta per a
tothom.
• Tots els participants rebran una samarreta i un pantaló abans de les dues Trobades Escolars.
• Les escoles participants, rebran pilotes per tal que les puguin utilitzar durant les seves classes.
• Tots els participants tindran dret a una entrada, més dues invitacions, per a dos partits dels primers
equips masculí i femení del BM. Granollers.
• Només podran accedir a la instal·lació els participants registrats prèviament al nostre formulari.
• Es respectaran totes les mesures Covid durant el desenvolupament de l’activitat.
• El mínim de participants per grup serà de 10.
• Serà indispensable que per el bon desenvolupament de la jornada hi hagi un responsable d’escola
acompanyant a tots els grups (només una persona de referència per a tots els grups).
• Més endavant s’enviarà més instruccions amb referència a les jornades de competició.

INSCRIU-TE!!!
https://forms.gle/1mEWTSxpfLravcHb9

