
PREU: 60€/PERSONA (inscripció subvencionada per
entitats esportives de la Mancomunitat.) 

+info: esports@alfaradelpatriarca.es

CURS DE GESTIÓ
ESPORTIVA DIRIGIT A

DIRECTIUS I
RESPONSABLES

D'ENTITATS ESPORTIVES. 
 

MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET

14, 15, 16, 21, 22 i 23 DE JUNY 

a ALFARA DEL PATRIARCA

ORGANITZA: COL·LABORA:



INTRODUCCIÓ
Els Ajuntaments han de liderar la política esportiva municipal, sobretot en municipis xicotets i
mitjans (com són els de la Mancomunitatdel Carraixet), on el sistema esportiu local,
l'associacionisme, és encara xicotet i està  limitat per la falta de capacitat econòmica i
directiva. En els últims anys s'ha avançat considerablement en l'àmbit de la gestió esportiva,
sobretot municipal.  
En aquests moments el protagonisme de la promoció de l’esport municipal ha de ser
compartit amb les entitats ciutadanes  d’objecte esportiu (clubs, i altres) si es pretén millorar
la eficàcia de les polítiques de promoció esportiva. Per tant, una de les estratègies més
importants es la formació d’aquelles persones que lideren les entitats esportives, els
directius. 

OBJECTIUS:
Proporcionar recursos i experiències a les persones responsables de dirigir les entitats
esportives locals amb la finalitat de millorar, en general, els serveis que aquestes entitats
ofereixen a la societat.
Reflexionar sobre la situació de les entitats esportives (clubs i altres), plantejant noves
tendències d'actuació en matèria de gestió i direcció d’entitats esportives. 
Desenvolupar els coneixements bàsics i abordar els diferents instruments necessaris per a
planificar la gestió administrativa i organització en general de l’entitat. 

DIRECCIÓ DEL CURS:

PROFESSORAT:
Francisco Orts Delgado 
Julian Hontangas Carrascosa. 
Marcos Fernández Tárraga. 
Marian Chillerón Lloret. 

Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana. 
Miguel Angel Nogueras Carrasco 
Francisco Orts Delgado 

LLOC:

CERTIFICAT DEL CURS:
Amb una assitència a les classes superior al 80% s'expedirà un certificat d'aprofitament del
curs avalat per la Mancomunitat del Carraixet i el GEPACV.

Centre Cívic d'Alfara del Patriarca. 
Carrer Mestre Palau, 15 baix.



PROGRAMA:

14/06/18 
19.00 A 21.OOH.

ORGANITZACIÓ INTERNA DE LES 
ENTITATS ESPORTIVES I PARTICIPACIÓ 
SOCIAL

15/06/18 
19.00 A 21.OOH.

EL PERSONAL TÈCNIC I LES 
OBLIGACIONS LABORALS DEL CLUB.

16/06/18 
9:00 A 11.OOH.

L'ACTIVITAT ECONÓMICA DELS CLUBS. 
OBLIGACIONS FISCALS.

21/06/18 
19:00 A 21.OOH.

LES ACTIVITATS ESPORTIVES: 
PROGRAMACIÓ I OFERTA

22/06/18 
19:00 A 21.OOH.

ALTRES OBLIGACIONS LEGALS 

23/06/18 
9:00 A 11.OOH.

PRINCIPALS RELACIONS DE LES ENTITATS
ESPORTIVES 

INSCRIPCIÓ:
Preu: 60€ per persona. 
Curs subvencionat per a directius de clubs i associacions de la
Mancomunitat del Carraixet. 

Procediment d'inscripció 
Mitjançant correu electrònic a esports@alfaradelpatriarca.es.  
Cal adjuntar: 
- Nom, cognoms i D.N.I. de la persona que realitzarà el curs. 
- Entitat a la que representa. 
- Justificant d'ingrés al següent número de compte: 
ES46 2038 6114 7164 0000 0503 



ORGANITZA

COL·LABORA


