
PREUS
• Tiquet “Conferències”
Inclou l’assistència a les conferències de Jesús Salvador, Israel López,  Luis Fradua i Óscar Cano. 
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 quatre 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: 75€

4 de desembre de 2015
Hotel Hesperia Tower

(Gran Via, 144.
L'Hospitalet de Llobregat)

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Dia de l’entrenador, 4 de desembre de 2015, L’Hospitalet de Llobregat

PAGAMENT
Mitjançant ingrés al número de compte: ES07 2100 0841 9602 0063 3699
“Indiqueu el vostre nom a l'hora de fer l'ingrés bancari"
Cal enviar la inscripció i el justificant de pagament al FAX: 93 231 63 66 o al correu 
electrònic: entrenadors@fcf.cat 
Les dades personals que ens faciliti tenen caràcter facultatiu i quedaran registrades en un fitxer, 
el titular del qual és la Federació Catalana de Futbol, amb la finalitat de participar en l’acte de 
referència així com de ser informat d’altres convocatòries del mateix caràcter.

Vull assistir a: (marcar amb una creu) Conferències Dia de 
l’entrenador

                       NOM I COGNOMS DE L'ACOMPANYANT
NOM I COGNOMS             AL  SOPAR (si n'hi ha)

ADREÇA              POBLACIÓ

CODI POSTAL                       TELÈFON/MÒBIL

                       NÚMERO D'AFILIAT AL COMITÈ   
CORREU ELECTRÒNIC                     D'ENTRENADORS (si és que en té)

Data límit d’inscripció: 26 de novembre de 2015

D’ENTRENADORS

Conferències:
"Seguir formant-se per seguir educant"

Nit de l'Entrenador
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Jesús Salvador 

El tècnic de porters del RCD Espanyol de la Lliga BBVA i de la 
Segona B, oferirà als assistents una conferència sobre “El treball del porter en les 
diferents etapes”. Salvador és tècnic especialista en l’entrenament del porter per la 
RFEF, professor de l’Escola d’Entrenadors del nivell I, II i III i ponent del curs tècnic 
d’especialista d’entrenament del porter de la RFEF i del curs bàsic d’entrenament de 
porters de la FCF. 

Israel López

El director de l’Escola d’Entrenadors de la FCF oferirà als 
assistents una conferència sobre la “Visió actualitzada del Pla Normatiu”, tema molt 
important pels entrenadors. López té el títol nacional d’entrenador de futbol i futbol 
sala, és professor dels entrenadors catalans i, durant anys, va ser seleccionador català 
de base. 

Luis Fradua 

La conferència “Disseny de tasques en relació a la 
programació per etapes” serà impartida per Luis Fradua, professor de futbol a la 
Universitat de Granada i amb una àmplia experiència com a entrenador i preparador 
físic en les categories inferiors. Fradua, a més, ha estat director de les pedreres 
professionals de clubs com l’Athletic Club de Bilbao, el RCD Espanyol i el Real Betis 
Balompié. 

Óscar Cano 

Entrenador del Granada CF, del Polideportivo Ejido, de la Ud. 
Salamanca, del Real Betis “B” i del Club Deportivo Alvoyano, entre altres. Óscar Cano 
és l’autor dels llibres “El modelo de juego del FC Barcelona”, “El modelo de juego del 
Real Madrid con Mourhinho” i “Del Bayern de Munich al Bayern de Pep”. Cano oferirà la 
conferència “L’entrenament significatiu en el futbol”. 

BIOGRAFIESPRESENTACIÓ
El Comitè Tècnic de la FCF (CTE) celebra, un any més, el Dia de l’Entrenador: un acte 
que combina la formació i l’actualització amb l’homenatge als millors tècnics del país.

Els assistents podran gaudir de quatre conferències dutes a terme per prestigiosos 
professionals, que explicaran des de propostes de periodització de continguts en les 
diferents etapes de formació, inclosa la figura del porter, fins l’aplicació i observació 
de les diferents metodologies d’entrenament.

A part d’aquestes temàtiques, aquest any el CTE inclou una ponència amb una 
informació cabdal per l’entrenador, com és l’explicació del nou pla normatiu. 

PROGRAMA
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21.15h: Aperitiu

22.00h:  Sopar

23.00h:        Entrega de Guardons

17.00 a 17.45:  Acreditació dels assistents

17.45 a 18.00:  Presentació

18.00 a 18.45:  Conferència Jesús Salvador

18.45 a 19.20:  Conferència Israel López

19.20 a 20.15:  Conferència Luis Fradua

20.15 a 21.10:  Conferència Óscar Cano


