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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
- ESCOLA DE DIRECTIUS DE CLUB (EDIC)
Tal com el President d’aquesta Federació va comentar en la darrera assemblea, és intenció de la Federació
continuar l’activitat de l’Escola de Directius de Clubs (EDIC) que, iniciada la passada temporada i inclosa
en el “Pla de Formació” del Pla Estratègic, es portarà a terme juntament amb l’Euncet, la Secretaria General
de l’Esport i de l’Activitat Física i la UFEC, amb l’objectiu de poder ofertar una formació adreçada als nostres
directius i directives, d’acord amb el següent contingut formatiu:

A qui va adreçada la formació ?

a directius de clubs afiliats, preferentment.

Quin objectiu perseguim ?

que els directius i directives identifiquin els elements
bàsics de gestió i organització del bàsquet,
independentment del tipus i dimensió del club des de la
seva perspectiva.

Quin disseny tindrà la formació ?

La formació estarà estructurada en diferents càpsules
formatives independents en format semi-presencial
mitjançant una plataforma educativa pròpia de l’EDIC per
la fase d’e-learning on hi haurà tot el material docent (Pdf,
infografies, xats, test, autoavaluacions, etc.) amb seguiment
d’un tutor expert en la matèria, i una part presencial amb
format: a) de classe magistral i b) un cas d’èxit.















Quins continguts s’abordaran les
càpsules?

Gestió i control econòmic financer
Direcció i Lideratge
Negociació
Generació de nous ingressos i recursos
Projecte Tècnic Esportiu
Comunicació interna
Organització Esdeveniments
Avaluació de resultats
Recursos Humans i Voluntariat
Recursos Jurídics i Administratius
Club 2.0 MKT Digital
Fidelització i retenció socis
FCBQ: estructura, programes de gestió, d’altres.

Professorat:

Professionals de prestigi en l’àmbit de la gestió esportiva.

Preu:

35,00€ per càpsula.

Properament, i mitjançant els nostres canals habituals (web, email, newsletter i xarxes socials), es farà arribar
la informació detallada de les càpsules, podent sol·licitar qualsevol informació al respecte a:
info@escoladirectiusclub.cat.

Barcelona, 21 de setembre de 2021
Signat l’original:
Toti Mumbrú
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Web:

Formacio.escoladirectiusclub.cat

