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Hotel Ciutat de 

AGENDA

Per a més informació i registre a la conferència: h4dc.eu  (Places limitades)

DESENVOLUPAR PROGRAMES DE SUPORT 
A LES CARRERES DUALS  ALS CLUBS ESPORTIUS

09:30h - 10h  
Recepció i benvinguda.

10h - 11h  
Carreres duals.  Situació actual a Europa.
Experiències en matèria de les carreres duals en 
clubs esportius i organitzacions europees. 

11h - 12h 
“Handball 4 Dual Careers”
Presentació de les principals conclusions del pro-
jecte. Introducció al “Transferability Plan”

 > Compartint experiències: Casos d’èxit de tutors, 
esportistes i entrenadors participants a la prova 
pilot. 

12h - 12:30h
Break

12:30h- 14h 
Workshops. (Assistents han d’escollir un dels dos en el 
moment de registrar-se per la conferència)

 > Carlos Prieto (ex-jugador d’handbol d’elit): 
“Transició de l’esport d’elit a l’emprenedoria. Pro-
jecte “Share&Play””. L’educació com a inversió de 
futur per als joves.

> Jordi Pinsach (Psicòleg esportiu del BMG): 
“Com gestionar les diferents situacions sorgides 
durant la implementació d’un programa de carre-
res duals als club esportius”(Taller recomanat a tutors, 
entrenadors, directius de clubs i familiars.)  

14h - 15:30h
Dinar (gratuït per a tots els assistents. Confirmar al 
moment del registre a l’activitat)

15:30h - 16:15h
Combinar esport i educació.
Factors importants a l’hora de desenvolupar nous 
acords entre clubs i centres educatius.  

Introducció a nous projectes europeus. Assesora-
ment per a prendre les decisions correctes. 

> Taula de debat: ”Punts en comú per a treballar 
conjuntament entre les parts implicades”

16:15h - 17h 
La insercció laboral dels esportistes. 
El valor afegit que aporten els esportistes al món 
laboral. Casos d’èxit i presentació de projectes 
d’àmbit europeu específics en aquesta temàtica. 

 > Taula de debat: “Com fomentar l’empleabili-
tat d’espotistes per mitjà dels valor que aquests 
aporten.” 

17h - 17:30h 
La importància de seguir desenvolupant nous 
programes de carreres duals en el futur. 

> Taula de discusió final oberta amb la participació 
de tots els ponents a la conferència. 

17:30h
Tancament amb un “coctail-afterwork” obert a 
tots els assistents. 
   

JUNY


