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Per les seves característiques pròpies com esport (juguen nens i nenes, no hi ha contacte, joc cooperatiu, 
etc) el korfbal és un esport ideal per a treballar dins dels cursos d’educació física tant en secundària com a 
primària. 
 
Enguany, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, i la Federació Catalana de Korfbal, continuem en la 
promoció d’aquest esport, proposant 3 tipus d’activitats diferents per donar resposta a les variades 
necessitats que existeixen ara mateix a la nostra ciutat. 
 
Poden participar tots els centres d’ensenyament (primària i secundària), agrupacions esportives o altres 
entitats que ho desitgin i que estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del 
Consell Català de l’Esport. 
         
 
MODALITATS 
 

 I Trofeu Barcelona 92 (Trobades de Primària i Secundària) 
 Dimecres de Korfbal (Lliga regular d’iniciació) 
 II KIES Barcelona (Trobada classificatòria per la Final KIES de Catalunya) 
 

 
 
CALENDARI 
 

NOM DATA  COMPETICIÓ LÍMIT INSCRIPCIÓ INSTAL.LACIÓ 
1a Trobada Primària i 

Secundaria Dimecres 2 de desembre Divendres 27 de 
novembre CEM La Mar Bella 

2a Trobada Primària i 
Secundaria (II KIES) Dimecres 17 de març Divendres 12 de març CEM La Mar Bella 

3a Trobada Primària i 
Secundaria Dimecres 19 de maig Divendres 14 de maig CEM La Mar Bella 

 
 

NOM INICI  COMPETICIÓ LÍMIT INSCRIPCIÓ INSTAL.LACIÓ 

Dimecres de Korfbal 20 de gener 16 de desembre 

 
Pista de l’equip local 

(Sistema Lliga) 
 

 
 
Instal·lacions:  
Barcelona: CEM Mar Bella: Av Litoral Mar, 86-96, 08005 Barcelona 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA i  ASPECTE ECONÒMIC 
 
 
Aquest curs tota la documentació sol·licitada excepte el full d’inscripció específic, caldrà 
tramitar-les mitjançant l’aplicatiu de llicències del Consell: http://ceeb.playoffinformatica.com 
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Per poder fer-ne us, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. Aquestes dades 
seran facilitades pel CEEB un cop feu efectiva la inscripció d’entitat. 
 

 Inscripció de centre;         1,00€  
 Llicència esportiva vigent per al curs 2009-2010*;    3,70€ 
 Llicència per a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 2000;   0,30€ 
 Full d’inscripció Trobada de Korfbal;      10,00€ (per equip i Trobada) 
 Full d’inscripció de Dimecres de Korfbal      03,00€ (per equip) 

 
 
*Els participants a les Trobades hauran d’estar donats d’alta en el programa, però no caldrà imprimir ni 
formalitzar la fitxa, per tant no tindran el cost de 3,70€. 
 
 
Cal que els fulls d’inscripció siguin omplerts total i correctament;  
 
Cal respectar el termini d’inscripció. Tota aquella inscripció presentada fora de termini no serà acceptada. 
 
 
I TROFEU BARCELONA 92 – TROBADES DE PRIMARIA I SECUNDÀRIA 
 
Tres dimecres del curs escolar, s’organitzaran trobades de korfbal dins d’horari escolar en una pista neutral 
(Pavelló de la Mar Bella). Estaran obertes a totes les entitats, i hi podran participar tants equips per entitat 
com vulgueu. La inscripció tindrà un cost de 10€ per equip i trobada. 
 
El seu caràcter serà dual, tant lúdic com competitiu. Sempre adaptat al nivell de les entitats participants. 
Ideal per fer un primer tast d’aquest esport! 
 

Novetat - La suma de les tres trobades constituirà el I Trofeu de Korfbal Escolar. Per entitats, a 
cada trobada es rebran uns punts a partir de la seva classificació final en la trobada. La suma del 
total de les tres trobades constituirà la classificació final del Trofeu. La puntuació es realitzarà a 
partir de la classificació final de les entitats. 
 
II KIES Barcelona – La KIES (Korfbal als Instituts d’Educació Secundària) és un torneig organitzat 
per la Federació Catalana de Korfbal i el Consell. Els guanyadors de cada categoria (així com el 
subcampió) tindran accés a la final KIES (amb equips de tota Catalunya). La participació és gratuïta i 
està limitat a dos equips per centre i categoria. 
 
Tot i que a nivell de funcionament és idèntica a les trobades, té un perfil més competitiu i està 
destinat a aquells centres que o bé ja porten una tradició més consolidada de korfbal o que volen 
provar a competir amb cert nivell. 

 
 
DIMECRES DE KORFBAL 
 
 
Durant els curs escolar s’organitzarà el primer Campionat de Korfbal Escolar de Barcelona. Es tractarà d’un 
competició en lliga regular trimestral que es disputarà els dimecres tarda en els IES’s. 
 
Aquesta competició està orientada a aquells centres que volen donar el pas a una competició més 
estructurada i regular que les trobades. Tot i que el nivell de la competició serà d’introducció. 
 
La puntuació obtinguda en cadascuna de les Jornades serà acumulable i determinarà la classificació final del 
Campionat. 
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 La durada dels partits serà de 2 parts de 30 min. Tots els jugadors d’un equip, hauran de participar 

en el partit. 
 La pista de joc serà de 40 x 20 m. amb el korf (de 3,5 metres d’alçada) situat a 6,67 metres de la 

línia de fons. La pilota que s’ha d’utilitzar és la MATT número 5 
 La puntuació és per cistelles, 1 punt per cistella.  
 La puntuació dels partits és: 2 punts per guanyador de partit i 1 per empat 
 Els canvis són lliures, però hauran d’estar autoritzats pel Tutor de Joc 
 Els equips hauran de ser mixtes (4 nois i 4 noies, més suplents) 
 La normativa serà la que determini el Comitè de Korfbal del Consell 

 
 
CESSIÓ DE MATERIAL 
 
A través del Consell i la Federació, podeu disposar de cessió de cistelles i pilotes de korfbal, així com de 
material escrit referent al korfbal (reglaments, sessions, unitat didàctica... etc) 
 
Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres usc@elconsell.cat  
 
 
ASSESSORAMENT TÈCNIC I SESSIONS DIRIGIDES DINS HORARI ESCOLAR 
 
Totes les entitats interessades, poden sol·licitar la visita en horari escolar d’un tècnic en korfbal. Aquest 
realitzarà una sessió guiada al centre, orientada tant a la introducció dels nois i noies en les diferents 
tècniques del propi joc com assessorament tècnic al professorat. 
 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres a jornades@elconsell.cat  
 
 
FORMACIÓ 
 
Durant el curs escolar, dins de l’oferta habitual del Consell, es faran cursos de formació per a tutors de joc, 
per a dinamitzadors i professorat 


