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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 

segueix-nos a:

ÀREA SOCIAL 
formació i Desenvolupament
 
tel. 93 330 18 68

formacio@jugadorsfcbarcelona.cat 
http://agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat/

@fCBjugadors i facebook

Av. Arístides maillol, s/n 
08028 – Barcelona



FORMA’T AMB L’AGRUPACIÓ
3er tRImEStRE
SEtEmBRE/ DESEmBRE 2017

 AGRUPACIÓ
  BARÇA 
 JUGADORSInscrIpcIons obertes  

a partIr del 24 d’agost

INSCRIPCIONS
tel. 93 330 18 68 
e-mail: formacio@jugadorsfcbarcelona.cat 

 OBjEcTiu: adquirir diferents eines senzilles de 
ràpida aplicació per potenciar el teu lideratge com 
a entrenador/a d’un equip. Descobriràs una nova 
manera d’entendre aquesta habilitat des d’una 
mirada global i entusiasta de diferents experts del 
món del coaching, PNL i la gestió emocional. Es 
profunditzarà en conceptes que són fonamentals en 
la relació entrenador - equip com l’escolta activa, la 
confiança, el diàleg o les creences limitadores.

DATES: Del 6 al 29 de novembre

HORARi: Dilluns i dimecres de 17.30h a 20h

LLOc: Seu ABJ

DuRADA: 20h

DiRigiT A: Entrenadors/es i jugadors/es amb 
especial interès per la gestió d’equips.

 OBjEcTiu: aprofundir en els eixos de treball del 
futbol formatiu del FC Barcelona així com explicar 
la seva filosofia de base, el model de joc i els valors 
del club. Es tracta d’una jornada formativa on els 
conceptes treballats a la 1ª part teòrica tindran 
una aplicació pràctica sobre el terreny de joc. La 
sessió anirà a càrrec de Joan Vilà, directiu de l’ABJ i 
responsable de l’Àrea de Metodologia del FCB.

DATES: Dissabte, 7 d’octubre

HORARi: de 10h a 14h (sessió teòrica) i de 16h a 19h 
(sessió pràctica)

LLOc: Seu ABJ i camps annexes Miniestadi

DuRADA: 7h

DiRigiT A: socis/es interessats/es en conèixer en la 
teoria i la pràctica l’aprenentatge i filosofia del futbol 
formatiu del FCB.

 OBjEcTiu: consolidar 
coneixements de l’anterior 
trimestre, així com treballar 
nous conceptes: “modal verbs”, 
“question constructions” i 
sobretot, vocabulari per tal que  
es pugui començar a expressar-se. 
Les sessions també inclouran 
videoclips per treballar la 
comprensió i l’ús d’expressions  
en la vida real.

DATES: Del 27 de setembre 
al 18 de desembre

HORARi: Dilluns i dimecres 
de 10.30h a 12h

LLOc: Seu ABJ

DuRADA: 33h

DiRigiT A: persones amb un nivell 
bàsic de la llengua.

 OBjEcTiu: aprendre a interpretar els diversos 
indicadors de l’economia global (producte interior 
brut, atur, exportacions, inflació...) i entendre 
l’impacte que tenen en les nostres vides quotidianes 
a través dels tipus d’interès en operacions bancàries 
i financeres, les borses, el preu de les matèries 
primes o les divises.

DATES: 21 de setembre

HORARi: De 18h a 20h

LLOc: Seu ABJ

DuRADA: 2h

DiRigiT A: persones interessades en millorar la 
seves finances personals i entendre la importància 
d’ocupar-se d’elles.

ELS “4 cOMS” DEL 
LiDERATgE ESPORTiu

ADN BARÇA iDiOMES

ELEMENTARY 
ENgLiSH + ii

 OBjEcTiu: potenciar 
essencialment les habilitats 
comunicatives dels/les alumnes. 
S’utilitzarà la tècnica del vídeo per 
treballar la comprensió i ampliar 
vocabulari amb l’aportació d’altres 
materials diversos i interessants.

DATES: Del 28 de setembre al 14 
de desembre

HORARi: Dijous de 17h a 20h

LLOc: Seu ABJ

DuRADA: 30h

DiRigiT A: persones amb un nivell 
d’anglès avançat.

REquiSiTS: prova de nivell.

ADVANcED 
cOMMuNicATiVE ENgLiSH

 OBjEcTiu: potenciar diferents 
habilitats de la llengua anglesa 
amb un enfoc particular a la 
comprensió i conversació.  
Les sessions se centraran 
en treballar diversos ‘topics’ 
d’actualitat que puguin ser 
interessants pels alumnes.

DATES: Del 2 d’octubre a 
l’11 de desembre

HORARi: Dilluns de 17h a 20h

LLOc: Seu ABJ

DuRADA: 30h

DiRigiT A: persones amb un nivell 
d’anglès intermedi.

REquiSiTS: prova de nivell.

iNTERMEDiATE ENgLiSH  
FOR LiFE & WORK

MAcROEcONOMiA EN LA 
NOSTRA ViDA quOTiDiANA 

ScOuTiNg i: iNTRODucciÓ i FuNciONS 
BÀSiquES DEL VÍDEO ANÀLiSi

 OBjEcTiu: continuació del curs del 1º trimestre. Es treballarà 
ortografia i gramàtica, redacció de textos i expressió oral, així  
com un joc interactiu per practicar lèxic i sintaxi, nova gramàtica  
i dues sessions orto-tipogràfiques per depurar errades d’escriptura  
molt comunes.

DATES: Del 3 d’octubre al 19 de desembre

HORARi: Dimarts de 10.30h a 12.30h

cATALÀ ON VAS ii?

LLOc: Seu ABJ

DuRADA: 24h

DiRigiT A: persones de totes 
les edats.

 OBjEcTiu: donar a conèixer a l’alumne/a la 
figura professional del scouter i les seves funcions 
bàsiques en un club de futbol. Els/les participants 
aprendran a utilitzar una eina fàcil i intuïtiva de 
vídeo anàlisi per fer estudis complerts de sistemes 
de jocs i jugadors. Al final del curs, cada alumne/a 
haurà de presentar un informe de la pràctica de 
vídeo anàlisi proposada pel docent.

DATES: Del 28 de setembre al 9 de novembre

HORARi: Dijous de 17h a 19.30h

LLOc: Seu ABJ

DuRADA: 15h

DiRigiT A: persones o entrenadors/es que volen 
dedicar-se professionalment al món de l’scouting i el 
vídeo anàlisi.

REquiSiTS: nocions d’informàtica bàsica, ordinador 
portàtil i anglès bàsic.

iMPORTANT: Les persones que superin amb el èxit el 
curs entraran a formar part de la borsa d’analistes 
d’Eric Sports.


