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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	per	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	per	ser	entrenador	

InFORMA’T	a	borsa@jugadorsfcbarcelona.cat

BORSA	DE	
TREBALL	
GENÈRICA	I	PER	
ENTRENADORS	



FORMA’T	AMB	
L’AGRUPACIÓ
ABRIL/	JUnY	2017
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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	

 OBJectIU: treballar diferents 
habilitats lingüístiques posant 
èmfasi en l’expressió oral i escrita, 
i la comprensió auditiva. A través 
de diverses dinàmiques com el 
RolePlay es crearan converses 
espontànies al voltant de temes 
com la gastronomia, l’esport, 
viatges, cinema... Al final de cada 
unitat temàtica hi haurà un petit 
projecte a desenvolupar que a 
posteriori s’haurà de presentar 
davant del grup.

DAtes: Del 24 d’abril al 19 de juny

HORARI: Dilluns de 17h a 20h

DURADA: 27h

DIRIgIt A: persones amb un 
nivell intermedi que volen 
adquirir un domini de la llengua 
per poder fer front a diferents 
situacions comunicatives 
quotidianes.

ReqUIsIts: prova de nivell

 OBJectIU: seguir potenciant 
les habilitats lingüístiques 
dels alumnes per a que 
puguin fer front a diferents 
contextos comunicatius de certa 
complexitat dins el món de 
l’esport i l’empresa. 

DAtes: Del 20 d’abril al 22 
de juny

HORARI: Dijous, de 17.30h a 20h

DURADA: 25h

DIRIgIt A: persones amb un 
nivell d’anglès avançat que 
necessiten dominar la llengua en 
l’àmbit professional.

ReqUIsIts: prova de nivell

 OBJectIU: consolidar i ampliar 
coneixements gramaticals bàsics 
i lèxic amb l’objectiu de seguir 
construint una base sòlida que 
permeti als alumnes començar 
a comunicar-se en diferents 
contextos comunicatius senzills.

DAtes: Del 19 d’abril al 21 de juny

HORARI: Dilluns i dimecres de 
10.30h a 12h

DURADA: 28,5h

DIRIgIt A: persones amb un nivell 
inicial de la llengua

ReqUIsIts: prova de nivell

FLUeNt eNgLIsH eNgLIsH FOR sPORt 
& BUsINess

eLeMeNtARY 
eNgLIsH +

 OBJectIU: aprendre a gestionar 
d’una forma àgil i pràctica fulls 
de càlcul Excel dins l’àmbit de 
l’empresa. A través d’aquest 
curs, l’alumne adquirirà diferents 
tècniques per gestionar la 
informació de forma segura, 
obtenint així el màxim rendiment 
i poder prendre les decisions més 
adequades.

DAtes: Del 2 de maig al 20 de juny

HORARI: Dimarts, de 17.30h a 20h

DURADA: 20h

DIRIgIt A: persones que precisen 
dominar l’eina a un nivell mig/
avançat en l’àmbit professional.

ReqUIsIts: coneixements de l’eina 
a nivell d’usuari.

 OBJectIU: entendre els reptes de 
treballar en equip, el clima emocional, 
i la seva relació amb el rendiment 
esportiu. L’alumne aprendrà a 
identificar els moments i les etapes 
per les quals passen els equips així 
com les disfuncions habituals i les 
formes de treballar-les.

DAtes: Del 16 al 24 de maig 

HORARI: Dimarts 16/5 i 17/5 
               i dimecres 23/5 i 24/5  
               de 15h a 17.30h

DURADA: 10h (4 sessions)

DIRIgIt A: Entrenadors, jugadors i 
persones amb especial interès  
per la gestió d’equips.

eXceL PeR A NegOcIs 
I eMPResA

tALLeR “eqUIPs cOHestIONAts,
eqUIPs gUANYADORs”


