
2 de desembre de 2016
Hotel Hesperia Tower
L’Hospitalet de Llobregat
(Gran Via, 144)
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D’ENTRENADORS

Conferències
"La metodologia, la base de la formació"

Nit de l'Entrenador 

PRESENTACIÓ
El Comitè Tècnic d’Entrenadors de la FCF 

celebra, per cinquena vegada consecutiva, el Dia 

de l’Entrenador: un acte que combina la 

formació amb l’homenatge als millors tècnics 

del país. 

Els assistents al Dia de l’Entrenador del 2016 

podran gaudir de tres conferències dutes a 

terme per prestigiosos professionals que 

tindran com a eix central la metodologia com a 

base de la formació del futbolista.

PROGRAMA
17.30 a 18.00h: Acreditació dels assistents

18.00 a 18.10h: Presentació

18.10 a 19.00h: Conferència de Fran Navarro, 

'Preparació de les tasques en base al model de 

joc'

19.00 a 19.55h: Conferència d'Isaac Guerrero i 

Xavier Damunt, 'Una proposta de treball per a la 

millora de la presa de decisions en el futbol 

formatiu'

19.55 a 20.45h: Conferència de Julen 

Lopetegui i Pablo Sanz, 'Preparació 

d'una concentració de la Selecció 

Espanyola'

21.00h: Aperitiu

22.00h: Sopar

23.00h: Entrega de guardons

BIOGRAFIES

Fran Navarro

És el responsable del Departament 
d’Optimització i Rendiment del Futbol Base del 
RCD Espanyol i professor d’Educació Física a 
l’Institut Gorgs. Navarro ha estat entrenador en 
les categories inferiors del RCD Espanyol i de la 
UE Lleida i, anteriorment, jugador de la UE 
Lleida, CD Logroñés, UDA Gramenet i CE 
L’Hospitalet. És Llicenciat en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, Diplomat en 
Magisteri d’Educació Física i té el títol 
d’Entrenador Nacional de Futbol.

Xavier Damunt

Damunt és el Responsable de l’Àrea de 
Perfeccionament de l’Escola de futbol del FC 
Barcelona. Tot i que la seva formació acadèmica 
no va estar relacionada amb l’esport, és 
Enginyer Tècnic en Telecomunicacions, 
especialista en Sistemes Electrònics, disposa 
del títol d’Entrenador Nacional de Futbol. 
Abans d’Estar al FC Barcelona va ser 
entrenador de les categories inferiors de la 
UDA Gramenet, del RCD Espanyol i del CE 
Mercantil.

Pablo Sanz

Sanz és el segon de Lopetegui a la selecció 
espanyola: exfutbolista format a les categories 
inferiors del Barça, debutant amb el primer 
equip de la mà de Johan Cruyff. Posteriorment 
va jugar al Rayo Vallecano, coincidint amb 
Lopetegui, Numancia, Sabadell i Nàstic. La seva 
carrera com a tècnic va començar al 
Castelldefels, des d’on va fitxar pel Cornellà. 
Sanz va ser el Seleccionador Català sub 18 i el 
segon de Johan Cruyff en l’absoluta i, el 2013, 
va fitxar per la Federació de Costa Rica, com a 
supervisor de les seleccions inferiors. L’any 
següent Lopetegui se’l va endur al Porto i ara 
compta amb ell com el seu segon. 

Julen Lopetegui

Aquesta temporada s’estrena com a entrenador 
de la Selecció Absoluta d’Espanya, després 
d’haver-ho estat de les seleccions sub 19, sub 
20 i sub 21 i del FC Porto en els darrers anys. La 
seva trajectòria en el món del futbol, però, es 
remunta a la seva època de porter: format al 
planter de la Reial Societat, va fer el salt a la 
Primera Divisió de la mà del Reial Madrid, tot i 
que va ser amb el Logroñés quan va destacar 
com a jugador. Va ser fitxat pel Barça, on s’hi va 
estar 3 temporades, i va acabar la seva carrera 
com a jugador al Rayo Vallecano. 

Isaac Guerrero 

Des del 2010, és el Director Tècnic de l’Escola 
de futbol del FC Barcelona i té el títol 
d’Entrenador Nacional de Futbol. Guerrero és 
Llicenciar en Ciències de l’Activitat Física i, 
també, Diplomat en Magisteri d’Educació 
Física. La seva experiència prèvia com a tècnic 
va ser al capdavant d’equips de categories 
inferiors de la UDA Gramenet i del RCD 
Espanyol.

PREUS
Tiquet “Conferències”
Inclou l’assistència a les conferències de Fran 

Navarro, D’Isaac Guerrero i Xavier Damunt i de 
Julen Lopetegui i Pablo Sanz. 

Preu general: 30€

Preu afiliats CTE, alumnes Escola d’Entrenadors 

FCF i afiliats al Portal del Federat: 10€

Tiquet “Dia de l’Entrenador”
Inclou l’assistència a les tres conferències, a 

l’aperitiu i al sopar amb l’entrega de guardons. 

Preu general: 90€

Preu afiliats CTE, alumnes Escola d’Entrenadors 

FCF i afiliats al Portal del Federat: 77€

*Data límit d'inscripció: dijous 24 de novembre

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
Si disposeu d’intranet federativa: 
A l’apartat ‘Fitxa de l’alumne’ de la vostra intranet podreu ‘sol·licitar Nou Curs’ i seleccionar 

‘CONFERÈNCIA DIA DE L’ENTRENADOR’ i també ‘SOPAR NIT DE L’ENTRENADOR’.

Si no disposeu d’intranet federativa: 
Al web de formació de la FCF, trobareu l’opció de ‘CONFERÈNCIA DIA DE L’ENTRENADOR’. 

Un cop omplert el formulari de Matrícula rebreu al vostre correu electrònic les claus d’accés 

a la intranet federativa, des d’on podreu realitzar el pagament. 

Si també voleu assistir al ‘SOPAR NIT DE L’ENTRENADOR’, a l’apartat ‘Fitxa de l’alumne’ de la 

intranet podreu ‘sol·licitar nou curs’ i seleccionar el Sopar. 

Per qualsevol dubte o incidència: entrenadors@fcf.cat – 93 265 24 77 ext 215 (Clara) i ext 251 (Sole)

http://formaciofcf.com/subjects/curso/47/cat
http://fcf.cat/afiliacio-escola

