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PROGRAMA
DE FORMACIÓ
I ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL

BORSA DE
TREBALL
GENÈRICA I PER
ENTRENADORS
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

AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

· 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

ÀREA SOCIAL

Formació i Desenvolupament
Tel. 93 330 18 68
formacio@jugadorsfcbarcelona.cat
http://agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat/
@FCBjugadors i facebook

AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

Av. Arístides Maillol, s/n
08028 – Barcelona
segueix-nos a:

FORMACIÓ
I BORSA

FORMA’T AMB
L’AGRUPACIÓ
GENER/ MARÇ 2017

INSCRIPCIONS

AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

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

ENTRENADOR DE FUTBOL

HABILITATS I COMPETÈNCIES

ORIENTACIÓ LABORAL i personal

CURS FEDERATIU BÀSIC
D’ENTRENADOR DE FUTBOL

CURS FEDERATIU
D’ENTRENADOR AVANÇAT

CATALÀ

INTRODUCCIÓ AL COACHING

Descripció curs que faculta
l’alumne per entrenar equips
de les categories juvenils i
inferiors d’àmbit territorial. Els
que obtinguin la titulació tindran
reconeguda la seva equivalència
amb la Llicència UEFA “B” que
permet dirigir equips de futbol de
qualsevol país en territori UEFA.

Descripció curs que faculta
a l’alumne per entrenar equips i
seleccions d’àmbit autonòmic de
futbol, sent obligatori com a mínim
per a exercir les funcions de primer
entrenador en la categoria de lliga
nacional juvenil de futbol i primera
divisió femení. L’obtenció de la titulació
reconeixerà la seva equivalència amb la
Llicència UEFA “A” en qualsevol país
afiliat a aquest conveni.

Dates A partir de gener 2017
Horari A determinar
Durada 300h
Dirigit a persones que volen
ser entrenadors.

Descripció curs de reciclatge en
català on es treballaran 3 aspectes
fonamentals de la llengua a través de
la teoria i exercicis pràctics: Ortografia
i gramàtica, procés de redacció i
tipologies textuals i expressió oral.
Dates Del 10 de gener al 28 de març
Horari Dimarts, de 10h a 12h
Durada 24h
Dirigit a persones que volen
perfeccionar l’ús de la llengua
ampliant coneixements gramaticals,
ortogràfics i comprensió.

Dates A partir de gener 2017
Horari A determinar
Durada 500h
Dirigit a persones que volen ser
entrenadors.

Descripció Presentació dels diferents models de treball per
desenvolupar habilitats i actituds d’un equip de persones, tant en l’àmbit
empresarial com esportiu.
A càrrec de Fèlix Mayo, expert Consultor i Coach.
Dates 16 i 23 de gener
Horari Dilluns, de 16h a 19h
Dirigit a totes aquelles persones que han de gestionar equips.

ENTRENA’T PELS TEUS OBJECTIUS
Descripció taller d’autodescobriment que pretén ajudar als participants
a traçar un pla d’acció per assolir els seus objectius personals i professionals
a través d’una actitud positiva, de canvi i motivació.
A càrrec de Roser Montardit i Marc Jovani, formadors especialitzats en
comunicació i creixement personal.
Dates 6 de febrer al 13 de març / Horari Dilluns, de 18h a 20h
Durada 12h / Dirigit a aquelles persones que volen reenfocar i/o canviar
aspectes de la seva vida personal i/o professional.

anglès
ENGLISH CONVERSATION II
Descripció curs d’anlgès
intermediate que té per objectiu
seguir potenciant les habilitats
comunicatives dels alumnes en
una varietat de contextos així com
consolidar conceptes treballats en
l’anterior trimestre.
Dates Del 17 de gener al 23 de març
Horari Dimarts i Dijous, de 18h
a 19.30h
Durada 30h
Dirigit a persones amb un nivell
intermedi de la llengua que volen
potenciar la conversa.

ENGLISH FOR FOOTBALL
& BUSINESS II
Descripció curs que pretén
potenciar les habilitats comunicatives
dels alumnes per a que puguin fer front
a diferents contextos comunicatius
dins el món de l’empresa i l’esport.

FIRST STEPS IN ENGLISH
Descripció curs bàsic d’anglès.
S’aprofunditzarà en conceptes
treballats l’anterior trimestre i es
donaran a conèixer nous contextos
comunicatius d’una manera molt
pràctica i dinàmica.

Dates Del 12 de gener al 30 de març

Dates Del 16 de gener al 22 de març

Horari Dijous, de 17.30h a 20h

Horari Dilluns i Dimecres,
de 10.30h a 12h

Durada 30h
Dirigit a persones amb un nivell
d’anglès avançat que necessiten
fer ús de la llengua en un entorn
professional.

Durada 30h
Dirigit a persones amb un nivell
molt inicial de la llengua.

ON TROBAR FEINA?
Treballarem vies d’accés al mercat laboral i canals de recerca de feina
(networking, consultors, portals de feina...). La durada del taller és de 2h.
Dirigit a persones que estan en procés de recerca de feina.
Dates i Horari a determinar
Impartit per Page Group

