
FORMA’T  
AMB L’AGRUPACIÓ  
ENTRENA’T

Agrupació Barça Jugadors som una institució basada 
en els valors de solidaritat, esforç i treball en equip. La 
nostra missió és vetllar per la qualitat de vida de totes 
aquelles persones que heu suat la samarreta del FCB  
a nivell relacional, econòmic, esportiu i formatiu.

En aquesta línia, l’Àrea de Formació i Desenvolupament 
ofereix serveis formatius i d’orientació professional als 
exjugadors, acompanyant als jugadors en actiu en la 
vostra etapa de transició professional. Les propostes 
d’aquest departament són: 

 
 PROGRAMA DE FORMACIÓ DE RECICLATGE I 

PREPARACIÓ ADEQUAT AL NOSTRE COL·LECTIU

 UN ASSESSORAMENT PERSONALITZAT EN 
L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

 BORSA DE TREBALL 
    I ara també oberta a familiars de 1er grau

ENTRENA’T  
PER JUGAR  
EN UN ALTRE  
CAMP

 AGRUPACIÓ
  BARÇA 
 JUGADORS

ÀREA DE FORMACIÓ  
I DESENVOLUPAMENT
 
Tel. 93 330 18 68

formacio@jugadorsfcbarcelona.cat 
www.jugadorsfcbarcelona.cat

@FCBjugadors i facebook

Av. Arístides Maillol, s/n 
08028 – Barcelona

segueix-nos a:

 AGRUPACIÓ
  BARÇA 
 JUGADORS

SETEMBRE a

DESEMBRE  

2013

AqUEst tRImEstRE 
més CURsos, més 
tEmÀtIqUEs, MéS 
OPORTUNITATS! 

 AGRUPACIÓ
  BARÇA 
 JUGADORS



ANGLÈS II
Continuació de l’Anglès I 

Dates: del 16/09/13 al 20/11/13 

Horari: dilluns i dimecres de 17:30h. a 20h.

CURSOS FORMACIÓ  
SETEMBRE a 
DESEMBRE 2013

ORIENTACIÓ  
PROFESSIONAL  
I BORSA DE TREBALL 
si vols reorientar la teva carrera, desenvolupar-te personal i 
professionalment en un món competitiu, o tens necessitat de trobar 
feina o canviar de lloc de treball, apunta’t al programa de la borsa  
de treball de l’ABJ. I ara també oberta a familiars de 1er grau.

ENVIA’NS EL TEU CURRÍCULUM Aformacio@
jugadorsfcbarcelona.cat

E-LEARNING
Perquè res no t’aturi, hem creat una plataforma  
d’e-learning on podràs trobar tot un ventall de cursos de 
diferents temàtiques.

Només necessites una connexió a internet i un ordinador.

VÍDEO A  
L’ESPORT 
Anàlisis del rendiment del jugador de futbol 
mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Càmeres, 
tècniques de gravació i edició de vídeo. 

Dates: del 17/09/13 al 10/10/13 

Horari: dimarts i dijous tarda (horari a confirmar)

INFORMÀTICA
Nivell bàsic Informàtica i Ofimàtica.

Dates: del 20/09/13 al 22/10/13 

Horari: Divendres de 9:30h. a 13h.

SCOUTING I
Anàlisis del rendiment del jugador a partir de la 
observació i anàlisis del seu joc. 

Dates: del 22/10/13 al 12/11/13 

Horari: dimarts i dijous tarda (horari a confirmar)

BASES  
NUTRICIONALS  
PER ALS JOVES  
JUGADORS

Influència de l’alimentació  
en el rendiment d’un jugador.

Dates: del 02/12/13 al 11/12/13 

Horari: dilluns i dimecres tarda (horari a confirmar)

GESTIÓ DE  
LES EMOCIONS
Desenvolupar habilitats emocionals i comunicatives-
relacionals amb l’objectiu d’abordar efectivament 
tot tipus de situacions on calgui donar respostes, 
prendre decisions, trobar objectius o comunicar-se 
efectivament. 

Dates: del 26/11/13 al 17/12/13 

Horari: dimarts i dijous tarda (horari a confirmar)

 IDIOMES: Anglès/ francès

 GESTIÓ: Prevenció de riscos, Gestió de projectes, 
tècniques de venda, gestió de RRHH 

 OFIMÀTICA I DISSENY WEB

 HABILITATS DIRECTIVES: motivació, treball en equip...
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INSCRIPCIONS
tots aquests cursos tenen places limitades. 

si estàs interessat en algun curs envia’ns un email 
formacio@jugadorsfcbarcelona.cat i reserva la teva plaça! 


