BECA D’ESTUDIS D’ANGLÈS AL REGNE UNIT
PER A EXJUGADORS DEL FC BARCELONA
Bases de la convocatòria
L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ), a través del servei de Formació i Borsa de Treball,
convoca 3 beques d’ampliació de coneixements de llengua anglesa vinculada a la
pràctica del futbol. Cada beca està valorada en 1.500 euros, que aporta l’ABJ. La beca
està dirigida a socis de l’Agrupació Barça Jugadors amb una antiguitat mínima de 6
mesos que compleixin els requisits establerts.
La beca inclou:
-

-

Formació de 3 setmanes a Barcelona durant el mes de juliol.
Estada de 5 dies hàbils a Manchester en un d’aquests torns:
o Del 28 d’agost a l’1 de setembre de 2017.
o Del 4 al 8 de setembre de 2017.
Viatge d’anada i tornada a Manchester des de l’aeroport de Barcelona.
Trasllat des de l’aeroport de Manchester a la seu de l’estada.
Allotjament en règim de bed and breakfast.

Requisits obligatoris per optar a la beca
-

Ser soci de l’Agrupació Barça Jugadors des de com a mínim 6 mesos abans
del 31 de juliol del 2017.
Formar part de la Borsa de Treball de l’Agrupació Barça Jugadors.
Justificació de la idoneïtat de la beca per a finalitats de millora professional de
la persona interessada.
Formació d’entrenador de futbol.
Acreditar un nivell d’anglès mínim del B1 o equivalent. En el seu defecte, caldrà
efectuar una prova pel mateix nivell mínim requerit.

Requisits valorables (puntuació màxima: 5 punts)
-

Experiència acreditada en l’àmbit tècnico-esportiu. Màxim 2 punts
Acreditació d’un nivell d’anglès superior al B1 o equivalent. Màxim 2 punts
Col·laboració en alguna de les comissions de voluntaris de l’ABJ. Màxim 1 punt

Procediment i terminis
-

-

La persona interessada ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-lo juntament
amb la documentació acreditativa a la seu social de l’Agrupació Barça
Jugadors.
El termini per presentar la sol·licitud de la beca s’inicia el dilluns 29 de maig i
finalitza el dijous 8 de juny.
Data de publicació de resultats provisionals: dimarts 13 de juny
Període d’al·legacions: del 14 al 16 de juny.
Publicació de resultats definitius: dimecres 21 de juny.

Obligacions per part de la persona beneficiària de la beca
-

Assistir a la formació i a les activitats incloses a la beca.
Transmetre una conducta i una imatge adequada a l’Agrupació Barça Jugadors
i al FC Barcelona.

Penalitzacions
-

En cas que la persona beneficiària de la beca no compleixi amb aquestes
obligacions, l’Agrupació Barça Jugadors, no podrà accedir al programa de
Formació i Desenvolupament durant un any i quedarà exclosa de la Borsa de
Treball de l’Agrupació pel mateix període.

-

En cas que l’absència de l’activitat estigui injustificada s’aplicaran les següents
penalitzacions:
o

o

Si l’absència és fins el 50% de la totalitat del temps, la persona
beneficiària de la beca haurà d’abonar el 50% de l’import de la mateixa,
és a dir, 750 euros.
Si l’absència és de més del 50% de la totalitat del temps, la persona
beneficiària de la beca haurà d’abonar el 100% de l’import de la
mateixa, és a dir, 1.500 euros.

Comissió de Beques
-

La junta directiva de l’ABJ ha nomenat la Comissió de Beques, encapçalada
pel directiu Eduardo Juan, que supervisarà el correcte funcionament de tot el
procés de comunicació, recepció de sol·licituds, resolució i seguiment de la
beca.

