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El Joc del Barça.
Model i Metodologia
Objectiu: curs de tecnificació per a entrenadors
professionals que volen consolidar i ampliar els seus
coneixements futbolístics a través d’una formació
exclusiva d’alt nivell sobre el model Barça. Una
formació teòrica pràctica en la qual es donaran a
conèixer en profunditat els components essencials de
la nostra idea de joc (jugador, equip, entrenament...).
Dates: Del 6 d’abril al 15 de juny

Dirigit a: soci jugador ABJ que cerca noves
oportunitats professionals dins l’àmbit nacional
o fora a l’estranger.
Impartit per: Joan Vilà, Responsable de l’Àrea
de Metodologia del FC Barcelona.
Requisits: disposar del títol de 2º nivell
d’entrenador i acreditar una experiència mínima
de dos anys com a entrenador de futbol.

Horari: Divendres, 16h a 19h
Lloc: Sala Basilea
Durada: 33h
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INTRODUCCIÓ
EL
JOC DEL BARÇA.
AL MARKETING
MODEL I
METODOLOGIA.
I PATROCINI ESPORTIU

COMUNICACIÓ
EFICAÇ

LLEGIR PER PARLAR,
LLEGIR PER APRENDRE

INICIACIÓ AL IOGA
MINDFULNESS

LEARNING ENGLISH

L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ES GENERA TREBALLANT
PER TASQUES, PROJECTES I CONVERSA.
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Objectiu: Amb aquest curs l’alumne potenciarà
les seves habilitats comunicatives sent capaç de
construir un discurs efectiu, impactant per captar
l’interès de l’interlocutor. Adquirirà un seguit de
tècniques que el permetran ser un bon portaveu
i contribuir a l’èxit de la seva pròpia marca o de
l’empresa per la qual treballa.

Objectiu: A través de la lectura, els participants
tindran l’oportunitat de treballar la seva habilitat de
parlar en públic i la comprensió de diferents textos.
Es tracta d’un taller ludicoformatiu per aprendre
a articular frases que captin l’interès dels altres,
conèixer noves paraules, parlar de diferents temes
amb propietat i, en definitiva, comunicar-se amb més
seguretat.

Objectiu: Curs d’introducció al Ioga. L’alumne
experimentarà a través del seu propi cos i ment, els
grans beneficis que aporta la pràctica d’aquesta
tècnica: reducció de l’estrès i la tensió, augment de
la vitalitat, millora de la tonificació corporal, major
concentració, conciliació del son, etc.
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Impartit per: Formatic
Joan Vilà,Barna
Responsable de l’Àrea de
Metodologia del FC Barcelona.
(http://www.formaticbarcelona.com/formatic/)
Requisits: disposar del títol de 2º nivell
d’entrenador i acreditar una experiència mínima de
dos anys com a entrenador de futbol.

Dates: Més informació pròximament
Lloc: Seu ABJ
Durada: 12h
Dirigit a: persones que necessiten millorar les seva
competència comunicativa per desenvolupar-se
amb més seguretat en el seu entorn professional.
Impartit per: Més informació pròximament

Dates: Del 8 de maig al 12 de juny
Horari: Dimarts, de 10.30h a 12h
Lloc: Seu ABJ

Dates: Del 13 d’abril al 15 de juny
Horari: Divendres, de 12.15h a 13.15h
Lloc: Sala Basilea
Durada: 10h

Durada: 9h

Dirigit a: persones que estan interessades en la
seva salut i benestar.

Dirigit a: persones que volen millorar la seva
capacitat lectora i de comprensió de textos per a
poder-se comunicar millor.

Impartit per: Fundació Lotus Blau
(http://fundaciolotusblau.org/es/yoga-en-barcelona/)

Impartit per: Anna Guillem, lingüista
especialitzada en comunicació cultural i corporativa.

Main topics:
· Talking about people
and relationships
· Expressing emotions
· Responsibilities and daily tasks
· Giving personal opinions about
current affairs
· Future plans...
Dates: Del 9 d’abril al 20 de juny
Horari: Dilluns i dimecres,
de 10.30h a 12h
Lloc: Seu ABJ
Durada: 31h
Requisits: Prova de nivell.

Main topics:

ADVANCED
Main topics:

· Social issues as petty crime
in BCN or the environmental
· The important of education
and values at work
· Personal preferences in music
and arts
· Future and survival of the
local shops
· Shopping. What role does
the internet play?.

· Ways of work more efficiently
· The role of “essentialism” in
business and life
· The phenomenon of “fake news”
and its consequences
· Is artificial intelligence going to
take our jobs
“ Elon Musk’s vision – genius
or crazy?.

Dates: Del 9 d’abril al 18 de juny

Horari: Dijous, de 17h a 20h

Horari: Low intermediate Dilluns, de 16.30h a 18.30h
High intermediate Dilluns, de 18.30h a 20.30h

Dates: Del 12 d’abril al 14 de juny
Lloc: Seu ABJ
Durada: 30h

Durada: 40h

Dirigit a: persones que necessiten
millorar la competència lingüística
en el seu àmbit personal i/o
professional.

Requisits: Prova de nivell.

Requisits: Prova de nivell.

Lloc: Seu ABJ

