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Donem	cobertura	a	diferents	situacions	laborals,	tan	si	estàs	
aturat	com	si	vols	canviar	de	feina.	

·		T’acompanyem	en	la	recerca	de	feina	i	et	facilitem		
	 contactes	amb	empreses	amb	les	que	tenim	acords		
	 de	col·laboració.	

·	Et	proposem	formació	escaient	

·	T’orientem	professionalment	

·	T’assessorem	a	millorar	la	teva	candidatura

I	Si	vols	ser	entrenador...	

·	T’oferim	a	diferents	empreses	nacionals	i	internacionals

·	Et	proposem	participar	en	clínics	d’empresa

·	T’ajudem	a	optimitzar	el	teu	CV	esportiu	

·	Et	formem	amb	eines	claus	pels	entrenador	

InFORMA’T	a	borsa@jugadorsfcbarcelona.cat
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EnGLISH	
COnVERSATIOn

pRODUCTIVITAT	i	
GESTIÓ	EFECTIVA

EnGLISH	FOR	TRAVELLInG	
&	BUSInESS	II

SpORT		
MInDFULnESS		

 DescRipció passem de la teoria 
a la pràctica potenciant la conversa 
en diferents situacions i contextos.

DATes	Del 20 de setembre al 
20 de desembre

HORARi	Dimarts i Dijous, 
de 18h a 19.30h

DuRADA 36h

DiRigiT A persones amb un nivell 
intermedi de la llengua que volen 
potenciar la conversa.

 DescRipció 10 claus per millorar 
la meva productivitat personal i 
professional, treballant en “mode 
proactiu”, és a dir: definint objectius 
i prioritats, creant relacions fortes, 
usant una comunicació persuasiva, 
negociant davant de conflictes i 
gestionant canvis.

DATes	Del 7 al 28 de novembre

HORARi	Dilluns, de 18h a 21h

DuRADA 12h

DiRigiT A persones interessades 
en desenvolupar habilitats i 
competències professionals.

 DescRipció potenciar les 
habilitats comunicatives en contextos 
del món de l’empresa i l’esport.

DATes	Del 22 de setembre al 
15 de desembre

HORARi	Dijous, de 17.30h a 20h

DuRADA 30h

DiRigiT A persones que tenen un 
nivell d’anglès avançat.

 DescRipció una nova tècnica 
que potencia el rendiment de 
l’esportista, entrenant l’atenció 
100% en el moment present: 
pensaments, emocions, sensacions 
corporals i ambient.

DATes	Del 26 de setembre 
al 17 d’octubre

HORARi	Dilluns, de 18h a 20.30h

DuRADA 10h

DiRigiT A Entrenadors, jugadors 
i persones amb interès en la gestió 
d’equips.

 DescRipció treballar vocabulari 
i expressions bàsiques de la llengua 
per poder fer front a diferents 
situacions comunicatives senzilles 
en un context quotidià.

DATes	Del 21 de novembre 
al 14 de desembre

HORARi	Dilluns i Dimecres 
de 10.30h a 12h

DuRADA 12h

DiRigiT A persones sense cap 
coneixement de la llengua anglesa o 
amb un nivell molt bàsic.

 DescRipció aprèn a realitzar 
tràmits per internet i estalvia temps: 
a concertar una visita al metge, 
demanar cita prèvia ITV, renovar el 
DNI, comprar entrades o objectes, fer 
gestions del banc online, etc.

DATes	Del 27 de setembre 
al 29 de novembre

HORARi	Dimarts, de 10h a 12.30h

DuRADA 25h

DiRigiT A persones amb un nivell bàsic 
d’informàtica que vulguin conèixer els 
avantatges i la gran comoditat que 
ofereix la xarxa internet.

AnGLèS

InICIACIÓ		
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pER	InTERnET
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INSCRIPCIONS
Per	realitzar	les	inscripcions	als	cursos,	cal	trucar	a	
la	recepció	de	l’ABJ	(93	330	18	68)	o	bé	enviar		
un	e-mail	a	formacio@jugadorsfcbarcelona.cat	

FORMACIÓ	ORIEnTACIÓ	LABORAL	

Arrel de l’acord amb la prestigiosa empresa consultora de RRHH 
Page Group us oferim 3 tallers d’orientació professional que 
considerem molt interessants per tots aquells que esteu en recerca 
de feina o senzillament voleu incrementar els vostres coneixements.

MARCA PERSONAL

 Treballarem xarxes socials, 5 claus per diferenciar-nos, 
vesteix-te per l’èxit, característiques i competències, què fer  
i no fer en la primera setmana.

DaTes 28/09 / Horari de 18:30h. a 20:30h.

SORTIDES PROFESSIONALS

 Treballarem perfils professionals, àrees 
d’especialització, formació requerida, posicions més 
demandades el 2015, sectors en auge.

DaTes 25/10 / Horari de 18:30h. 20:30h.

ON TROBAR FEINA?

 Treballarem network personal, consultores, escoles, 
portals de feina, xarxes professionals, intermediari públic,  
7 mals hàbits.

DaTes 30/11 / Horari de 18:30h. 20:30h.

GESTIÓ


