
 
                                                                                         

TORNEIG PROMOCIÓ ESCOLAR D’HANDBOL 2019 

Benvolguts pares i mares; 

El club Handbol Sant Joan Despí està realitzant una promoció d’handbol per totes les escoles 

del municipi. 

El club Handbol Sant Joan Despí és un dels clubs de referència a Catalunya amb més de 400 

jugadors/es entre totes les categories [des de prebenjamí (6 i 7 anys) i fins a sènior], tant pel 

que fa a equips masculins com femenins.  

Tot i això, ens agradaria que el nostre Club augmentés el número de persones que practiquen 

aquest esport, sobretot pel que fa a la categoria prebenjamí i  benjamí.  

Aquest és el motiu principal pel qual hem decidit realitzar aquesta campanya de promoció de 

l’handbol als cursos de primer, segon, tercer i quart de primària de les escoles del nostre 

municipi. 

Un monitor del club Handbol Sant Joan Despí ja ha realitzat unes sessions d’iniciació amb els 

vostres fills/es, dintre de les classes d’ educació física. Ara aquesta promoció passarà a 

realitzar-se a les tardes a la pista de la vostra escola. La nostra idea és que a partir de la 

setmana del dia 18 de març, uns monitors del nostre club realitzin un entrenament a la 

setmana. 

Aquests entrenaments van dirigits a que els nens/es continuïn coneixent l’handbol i es 

preparin per participar al  “Torneig de Promoció d’Handbol 2019”, on participaran totes les 

escoles del municipi, que es realitzarà el diumenge 7 d’Abril a la tarda al Poliesportiu Salvador 

Gimeno. 

Per això els hi fem arribar aquesta inscripció que hauran de retornar al professor d’educació 

física.  

La inscripció del nen o nena és gratuïta. A cada participant se li regalarà una samarreta   

d’equip per la competició i altres regals el dia del torneig. Vine a provar l’handbol segur que 

t’agrada!!! 

 

 

 

 



 

Tots aquests entrenaments es realitzaren a la vostra escola, amb monitors titulats del nostre 

club i totalment de franc.  

Vine a provar l’Handbol segur que t’agrada!!! 

Els horaris d’entrenaments i els dies son: 

Escola Pau Casals : els dimarts de 16.30 a 17.30 hores. 

Atentament; 

Club Handbol Sant Joan Despí 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Jo (pare/mare  o tutor)                                                                                                                                                       

autoritzo el meu fill/a                                                                del curs                               

a participar en els entrenaments i al Torneig de Promoció d’Handbol 2019 

que es realitzaran durant el mes de Març i Abril a l’escola, com una 

activitat extraescolar. Al signar aquesta autorització, accepta que el 

Handbol Sant Joan Despí pugui fer ús de fotografies on aparegui el seu 

fill/a durant la promoció i el posterior torneig. 

SIGNATURA (pare/mare o tutor) 

 

 

Retornar al professor d’educació física abans del 15 de març 


