
 

 
 

BECA ESPORTIVA PER A EXJUGADORS DEL FC BARCELONA 

Bases de la convocatòria 

 

L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ), a través del servei de Formació i Borsa de Treball, convoca 

2 beques d’ampliació de coneixements vinculats a la pràctica del futbol en anglès i millora de la 

llengua anglesa.  

 

Cada beca està valorada en 3.750 euros, que aporta l’ABJ i està dirigida a socis ex jugadors amb 

una antiguitat mínima de 6 mesos, i que compleixin els requisits establerts. 

 

La beca inclou: 

 

- Estada de 15 dies a la Universitat de Leicester (del 1 al 15 de juliol o del 15 al 29 de 

juliol)  

- Vol des de Barcelona 

- Allotjament en règim de pensió completa en habitació individual amb bany privat a la 

residència universitària Beaumont Hall 

- Classes d’ anglès general combinat amb anglès amb temàtica de futbol per el British 

Council (matins) 

- Visites als estadis de Premier League del nord d’ Anglaterra i sessió de mig dia d’ 

entrenament a  St. George’s Park (FA Sport Centre) 

 

Requisits obligatoris per optar a la beca 

 

- Ser soci de l’ Agrupació Barça Jugadors amb una antiguitat mínima de 6 mesos. 

- Formar part de la Borsa de Treball o ser participant d’accions formatives ofertes pel 

Departament de Formació de l’ ABJ. 

- Nivell mínim d’ anglès B2 essent desitjable First Certificate (la comunicació amb els 

nens i nenes durant l’ entrenament serà exclusivament en anglès) 

- Justificació de la idoneïtat de la beca per a finalitats de millora professional de la persona 

interessada. 

- Formació d’entrenador de futbol (mínim Nivell I) 

- Es valorarà experiència en l’àmbit tècnic-esportiu en escoles de futbol o equips de 

categories inferiors. 

  



 

 
 

Procediment i terminis 

 

- La persona interessada ha d’omplir el full de sol·licitud i presentar-lo juntament amb la 

documentació acreditativa a la seu social de l’Agrupació Barça Jugadors.  

- El termini per presentar la sol·licitud de la beca s’inicia el dilluns 3 de febrer de 2020 i 

finalitza el divendres 7 de febrer de 2020. 

- Data de publicació de resultats provisionals: Dilluns 10 de febrer de 2020. 

- Període d’al·legacions: de l’ 11 al 14 de febrer de 2020. 

- Publicació de resultats definitius: Dilluns 17 de febrer . 

 

 

Obligacions per part de la persona beneficiària de la beca 

 

- Assistir a totes les activitats previstes incloses a la beca. 

- Transmetre una conducta i una imatge adequada a l’Agrupació Barça Jugadors i al FC 

Barcelona. 

 

 

Penalitzacions 

 

- En cas que la persona beneficiària de la beca no compleixi amb aquestes obligacions i 

l’absència no sigui justificada (raons mèdiques, professionals...), no podrà accedir al 

programa de Formació i Desenvolupament durant un any i quedarà exclosa de la Borsa 

de Treball de l’Agrupació pel mateix període. 

 

- A més, s’ aplicaran una penalització econòmica del 75% de l’ import total de la beca. 

 

 

 Comissió de Beques 

 

- La junta directiva de l’ABJ ha nomenat la Comissió de Beques, encapçalada pel directiu 

Jofre Mateu, que supervisarà el correcte funcionament de tot el procés de comunicació, 

recepció de sol·licituds, resolució i seguiment de la beca. 


