
1r. Congrés de Formació Competitiva en l’Esport
Barcelona, 16-17 de juny de 2011

Auditori de l’Edifici Docent de la Secretaria General de l’Esport

Inscripcions: www.entrenador360.com
Aforament limitat

ÀLEX CORRETJA

SANTI FREIXA

JUANMA LILLO

PEDRO DELGADO

XESCO ESPAR

EUSEBIO SACRISTÁN

ISIDRE ESTEVE

AÍTO GARCÍA RENESES

GEMMA MENGUAL



TOTS ELS ESPORTS, TOTES LES CATEGORIES

Entrenador/a 360º és un congrés adreçat als tècnics de qual-
sevol modalitat i disciplina esportiva que vulguin millorar les 
seves competències en la gestió de persones. Els esportistes 
són la finalitat del treball que porta a terme l’entrenador/a, i 
de la seva capacitat de control de l’emoció i la psicologia dels 
seus atletes en dependrà el grau de desenvolupament del 
potencial competitiu de l’equip que dirigeix.

La interacció entre emoció i rendiment esportiu és clau en la 
gestió d’esportistes, i la competició és un dels àmbits en el 
qual aquesta relació es manifesta de manera més evident.

Entrenador/a 360º és el punt de trobada dels tècnics espor-
tius que volen innovar en la gestió de l’èxit, de la diversitat, 
del talent, de la comunicació, de l’entorn i, especialment, de 
les persones. A través d’experts de reconegut prestigi, els 
assistents podran compartir la manera com els conferenciants 
han posat en pràctica el bon lideratge, la creativitat i la cultura 
de l’esforç.

*El dinar no està inclòs en la inscripci

 

DIJOUS, 16 de juny de 2011

08:30 – 09:00   Lliurament acreditacions

09:00 – 09:30   Inauguració del Congrés a càrrec del
Secretari General de l’Esport, Sr. Ivan Tibau

                            
09:30 – 10:30   Àlex Corretja
                            Treball en Equip

10:30 – 11:00   Pausa cafè

11:00 – 12:00   Santi Freixa
                             Gestió de la Diversitat

12:30 – 13:30   Juanma Lillo
                             Comunicació

14:00 – 14:50   Descans*

15:00 – 16:00   Pedro Delgado             
                             Lideratge

16:30 - 17:30   Xesco Espar
                            Motivació

17:30 – 17:45   Comiat assistents jornada 1

ó. 

AGENDA DEL CONGRÉS



LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS

Auditori de l’Edifici Docent de la Secretaria General de 
l’Esport. Consell Català de l’Esport - C/ Sant Mateu, 27-37
08950 Esplugues de Llobregat

INSCRIPCIONS CONGRÉS ENTRENADOR/A 360º

www.entrenador360.com
Preu: 195€ (175€ alumnes i exalumnes de l’INEFC i Col-legiats 
del COPLEFC)

Cal fer la transferència bancària al número de compte:
BBVA 0182.3256.58.0201527050

INFORMACIÓ I CONTACTE

info@entrenador360.com

DIVENDRES, 17 de juny de 2011

09:00 – 09:30   Benvinguda als congressistes
                             
09:30 – 10:30   Eusebio Sacristán 
                             Gestió de l’Entorn

10:30 – 11:00   Pausa cafè

11:00 – 12:00   Isidre Esteve
                             Esperit de Superació

12:30 – 13:30   Aíto García Reneses
                   

 

Talent

14:00 – 14:50   Descans*

15:00 – 16:00   Gemma Mengual
                             Èxit

16:30 - 17:00   Cloenda Congrés
                            Lliurament de diplomes

*El dinar no està inclòs en la inscripció. 



Organitza:

Col-laboradors Institucionals:

TV Oficial del Congrés:

Diari Oficial del Congrés:

www.entrenador360.com

Aquest Congrés consta de 12 hores lectives i està reconegut dins el pla de 
formació de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especials, tal i com quedarà recollit en el Certificat d’assistència expedit 
per l’Escola Catalana de l’Esport que es lliurarà a tots els congressites 
que hagin assistit a la totalitat de les ponències, en el transcurs de l’acte 
de cloenda del Congrés.


