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Presentació
Qui som?

El catàleg de cursos

9 Cursos personalitzats

JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, S.L, és una empresa
jove de serveis esportius que neix des de dins del
món de l’esport. Creiem en els valors positius que
deriven de l’esport com són el treball en equip, la
perseverança, el respecte i l’esforç per millorar, entre
d’altres. Els nostres serveis són portats a terme
per professionals qualificats i especialitzats que
tenen molt presents aquests valors per tractar de
transmete’ls als usuaris.

En aquest catàleg es troba la informació dels
cursos que podem realitzar per a empreses,
centres o entitats. Abans d’aprofundir en
cadascun d’ells, es troba la informació
genèrica i comuna de tots ells.

9 Ens adaptem a les
vostres necessitats

Per una altra banda, creiem també en els beneficis
que aporta a la salut la pràctica d’activitat física
i esportiva. Per aquest motiu diem que volem
esportivitzar les vides dels nostres clients.

Escolliu els que us interessin i no dubteu a
contactar-nos davant de qualsevol dubte
que us sorgeixi. Som aquí per ajudar-vos i
adaptar-nos al que ens demaneu.

9 Cursos presencials
9 Certificació de la
Fundación Estatal
para la formación en
el empleo
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Informació genèrica sobre
el funcionament dels cursos
Metodologia

Titulació que s’acredita

Els cursos alternaran una part teòrica amb una
altra de pràctica. Un cop finalitzada la formació,
els alumnes podran assistir a sessions dirigides i
portades a terme per professionals del nostre equip
per observar com treballen i aprendre’n.

S’obté un certificat d’assistència al curs
expedit per Jocnet amb la durada del curs i
contingut del programa.

Professorat
Tots els cursos estan impartits per professorat
qualificat i amb trajectòria.
En alguns cursos comptem amb la col·laboració
d’Ideasfitness®, un centre de formació per a
professionals del fitness que practica un programa
innovador amb nombroses eines i coreografies, el
professorat del qual impartirà els nostres cursos.

Empresa formadora
acreditada
Aquestes formacions poden ser bonificades.
Som una entitat de formació acreditada per
la Fundación Estatal para la formación en el
empleo.

Gestionem la vostra
formació bonificada
Totes les empreses disposeu d’un crèdit
per a realitzar formacions als seus
treballadors. A Jocnet ajudem a les
empreses a gestionar-ho tot. Segons
el model de Formació Contínua, es
poden deduir totalment o parcialment
l’import d’aquests cursos, a través d’una
bonificació.
Traieu el màxim rendiment al vostre crèdit
d’una forma fàcil i còmoda. Panifiquem
la formació adaptant-nos a la vostra
disponibilitat, ens encarreguem de la
comunicació a l’organisme competent
i gestionem la formació perquè us la
pugueu bonificar de forma automàtica.
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Els cursos s’adaptaran a les necessitats del client
que ens contracti. Van especialment adreçats a
centres esportius i de salut, gimnasos i empreses del
sector del fitness i la salut. Preparem una proposta
a mida del que pretengui aconseguir el nostre client.

Característiques dels cursos

Modalitat: Presencial i personalitzada segons
les necessitats del client.

Nombre d’alumnes: Segons el curs.
Recomanem grups reduïts.

A qui van destinats: A professionals de
l’esport i/o la salut que es vulguin especialitzar
en aquest tipus d’activitat. Gimnasos, centres
esportius, empreses del sector i professionals
que desitgin fer algun tipus de reciclatge.

Durada del curs: Estan pensats per ser
realitzats en una o dues jornades, a excepció
dels cursos de lleure i esport. Tanmateix,
estarà relacionada amb el nivell i grau
d’exigència que es vulgui assolir així com
també del tipus de formació sol·licitada.

5

Cursos
Planificació
de sessions de
Ioga

Planificació
de sessions de
Pilates

Curs base en
Aerodance i
Step

Curs de tècnic
especialista
en Aerodance
i Step

Curs
d’instructor en
Ciclisme indoor

Curs
d’instructor
en Step
Functional

Curs de
Cardiobox

Curs
d’instructor
especialista
en Dance

Curs
d’Hipopressius

Curs de
Primers
Auxilis

Curs de
SVB - DEA

Gent gran

Embarassades

CIATE

Curs de
Monitor/a de
lleure infantil
i juvenil

Curs de
Director/a de
lleure infantil
i juvenil

Workshop
d’Edició
musical
(MixMeister)

Atenció i
fidelització
del client

Curs de
Dinàmiques
de grup

Sistema
de treball i
coordinació
per a centres
esportius

Taller: Busco
feina?

Xerrada:
Emprenedoria
i futur laboral

Xerrada:
Hàbits
saludables,
alimentació i
esport

Taller: Millorar
l’autoconfiança

Xerrada: medi
ambient i futur

Activitats cos i ment

A1. Curs en planificació
de sessions de Ioga i Pilates
La panificació de sessions segons els estils, Ioga i
Pilates, pot arribar a ser un tema on el tècnic trobi
obstacles o no sàpiga per on anar a buscar varietat,
sense haver de fer formacions cares i llargues que
després només li serveixin un tant per cent petit en
el dia a dia, ja que molt sovint s’ofereixen exercicis o
bé per poblacions molt específiques (entrenaments
personals) o per un tipus de perfil concret.
Aquest curs consistiteix en donar un enfoc diferent
a dos estils molt estereotipats com són el Pilates i el
Ioga. La formació ofereix:
De cara al tècnic:
• Estalvi de temps personal.
• Poder mostrar una professionalitat que el client
percep en les classes.
• Sortir del seu estil propi sense haver d’invertir en
grans formacions.
• Unió entre tècnics de diferents estils pel fet de
treballar plegats, fent més equip.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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Per a l’empresa:
• Ajuda a disposar de material en el cas de
substitucions per les disciplines de Ioga i Pilates.
De cara al client:
• Arribar a més tipus de clients per la varietat de
sessions oferides durant l’any.
• Diversió i, per tant, motivació.
• Un client motivat que té ganes de repetir.
• Es converteix en quelcom addictiu pel client, ja que
darrere hi ha un fil conductor invisible.

Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs de
planificació en sessions de Ioga i Pilates que s’adapti
a les vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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B1. Curs base en
Aerodance i Step
L’aerodance combina l’aeròbic i el ball, mentre que
l’step és una variant de l’aeròbic que utilitza un
esglaó (step) per realitzar les seqüències d’exercicis.
Es realitza activitat física cardiovascular
acompanyada per diferents estils de música i
coreografies molt variades, pel que fa la sessió molt
entretinguda i dinàmica.
En el curs Base d’Aerodance i Step els alumnes
coneixeran amb profunditat el funcionament del cos
i la seva estructura, també obtindran coneixements
sobre la història, l’origen i l’evolució de l’aeròbic, així
com sobre les qualitats físiques bàsiques per a poder
practicar-lo.
S’utilitzaran els passos bàsics de l’Aeròbic i l’Step
com a elements estructurals per a l’elaboració de
composicions coreogràfiques fluïdes i on l’expressió
serà un element clau per fer de les seves sessions un
èxit.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
base en Aerodance i Step que s’adapti a les vostres
necessitats.
Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Impartit per professorat de:
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B2. Curs de tècnic especialista
en Aerodance i Step
L’aerodance combina l’aeròbic i el ball, mentre que
l’step és una variant de l’aeròbic que utilitza un
esglaó (step) per realitzar les seqüències d’exercicis.
Es realitza activitat física cardiovascular
acompanyada per diferents estils de música i
coreografies molt variades, pel que fa la sessió molt
entretinguda i dinàmica.
En el curs Base d’Aerodance i Step els alumnes
aprofunditzaran sobre el funcionament del cos i la
seva estructura, obtindran coneixements sobre la
història, l’origen i l’evolució de l’aeròbic, així com
sobre les qualitats físiques per a poder practicar-lo.
S’utilitzaran tot tipus de passos de l’Aeròbic i l’Step
com a elements estructurals per a l’elaboració de
composicions coreogràfiques fluïdes i on l’expressió
serà un element clau per fer de les seves sessions un
èxit.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs de
tècnic especialista en Aerodance i Step que s’adapti a
les vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Impartit per professorat de:
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B3. Curs d’instructor
en Ciclisme indoor
També conegut com spinning®, el ciclisme indoor
és una activitat física de treball cardiovascular que
es realitza en grup en una sala de fitness sobre una
bicicleta. Es realitzen exercicis al ritme de la música.
El Curs d’instructor en Ciclisme Indoor va dirigit a
aquelles persones que volen esdevenir professionals
d’aquesta disciplina del sector del fitness i puguin
adquirir els coneixements sobre ciclisme indoor
i estar perfectament capacitades per a impartir
classes de manera segura, efectiva i divertida.
En aquesta formació els alumnes aprendran totes
les eines necessàries per a impartir classes d’alta
qualitat, treballaran els principis bàsics del cliclisme
i de l’entrenament, adquiriran eines creatives
per a dissenyar les millors sessions, aprendran a
utilitzar la música, a ser els millors comunicadors, a
saber motivar i coneixeran les últimes tendències i
tecnologies en el sector.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
d’instructor en Ciclisme indoor que s’adapti a les
vostres necessitats.
Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Impartit per professorat de:
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B4. Curs d’instructor
en Step Functional
L’entrenament funcional ajuda a enfortir els
principals grups musculars i auxiliars a través
de diferents exercicis centrats en l’abdomen i les
lumbars, amb l’objectiu de corregir i mantenir una
postura correcta en el nostre dia a dia.
Es combina amb l’step, una variant de l’aeròbic que
utilitza un esglaó (step) per realitzar les seqüències
d’exercicis.
L’entrenament funcional es basa a realitzar
moviments funcionals del cos, aconseguint millorar
el rendiment físic, cremar calories, millorar la
coordinació, equilibri, flexibilitat, força, etc.
En el curs en Step Funcional els alumnes aprendran
a treballar aquesta disciplina amb l’Step com
a material principal per així crear les millors
combinacions d’exercicis per als seus alumnes.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
d’instructor en Step Functional que s’adapti a les
vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Impartit per professorat de:
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B5. Curs de Cardiobox
El cardiobox és una disciplina esportiva que es
basa en la realització d’exercicis relacionats amb
les arts marcials, com ho són els cops de puny i les
puntades, acompanyats normalment de música. A
partir d’això es dissenya una coreografia divertida i
desestressant.
Amb el curs de Cardiobox els alumnes aprendran les
tècniques d’execució de punys i puntades, els quals
es converteixen en els moviments més importants
per al disseny de les coreografies. Aprendran a
dissenyar una classe completa, amb totes les seves
parts. També obtindran coneixements d’anatomia i
fisiologia humana, que els ajudaran a comprendre
millor el funcionament del nostre organisme i així
convertir-se en un/a instructor/a de cardiobox amb
coneixements integrals.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs de
Cardiobox que s’adapti a les vostres necessitats.
Impartit per professorat de:

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.
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B6. Curs d’instructor
especialista en Dance
En aquest curs s’aprendran els coneixements
necessaris per especialitzar-se en el Dance i les
seves diferents modalitats, treballant cadascuna
d’aquestes de manera que s’aportin als alumnes
molts nous recursos en forma de passos,
coneixement fisiològic i muscular i fins i tot
aspectes d’història i cultura, per a fer de les seves
sessions completes, diverses i riques.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
d’instructor especialista en Dance que s’adapti a les
teves necessitats.

Impartit per professorat de:

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.
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B7. Curs d’Hipopressius
Les tècniques hipopressives engloben diversos
exercicis posturals rítmics, seqüencials i repetitius,
amb efectes sobre diferents sistemes i amb la
particularitat d’aconseguir la disminució de la pressió
intraabdominal a 3 nivells: toràcic, abdominal i pèlvic,
per aconseguir un treball de la faixa abdominal i del sòl
pèlvic més saludable i d’acord amb la histologia de les
nostres fibres musculars en aquestes zones.
Combinant una part més teòrica i una de més pràctica,
en el curs d’hipopressius s’adquiriran coneixements
sobre la tècnica i el mètode dels hipopressius: origen,
tècniques, principis fonamentals, anatomia, efectes
d’hiperpressió i hipotonia abdominal, efectes positius,
contraindicacions, consells abans de la pràctica, test de
competència abdominal i aprenentatge del programa
de base de G.A.H. El curs està dissenyat per dur a terme
en un total de 10h repartides en dues jornades i pensat
per a professionals de l’esport o la salut que vulguin
posar en pràctica aquest mètode amb usuaris i per als
ja formats que vulguin fer un reciclatge.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
d’Hipopressius que s’adapti a les vostres necessitats.
Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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Salut i Primers Auxilis

C1. Curs de
Primers Auxilis
Els primers auxilis són l’atenció més immediata i
provisional que es dona a una persona accidentada
o malalta abans d’ésser atesa en un centre sanitari o
per professionals experts dels equips d’emergències.
Són fonamentals per salvar una vida, alleugerir el
patiment o disminuir el risc de seqüeles.
El curs ajudarà als alumnes a conèixer els passos
a seguir davant d’una emergència: adquirir els
coneixements i conèixer els passos a seguir tant a
nivell individual com en equip davant qualsevol
tipus d’emergència o situació que requereixi primers
auxilis.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs de
Primers Auxilis que s’adapti a les vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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C2. Curs de SVB - DEA
La majoria de morts evitables es deuen a malalties
coronàries i es produeixen amb molta freqüència
en entorns extrahospitalaris. Per aquest motiu, es
promou la formació de la població, no només de la
directament relacionada amb l’àmbit sanitari, perquè
poden dur a terme un paper determinant com a
primers assistents, com és salvar una vida.
Els alumnes aprendran, entre altres, a:
•

Avaluar una víctima inconscient.

•

Realitzar compressions toràciques i ventilacions
de rescat.

•

Utilitzar un desfibril·lador extern semiautomàtic
de manera correcta.

•

Col·locar una víctima inconscient que respira en
posició lateral de seguretat.

Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs de
SVB-DEA que s’adapti a les vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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Poblacions especials

D1. Gent gran
Les persones de tercera edat poden realitzar
activitat física moderada i això els aporta molts
beneficis, tant psicològics com físics, tot retardant
l’envelliment.
El curs està destinat a professionals de l’activitat
física i esportiva que treballen amb grups de
població de gent gran. En aquest curs es donaran
pautes i recursos per realitzar un treball global
tenint en compte les noves tendències i estudis
realitzats en aquesta matèria. Per tant, és un curs de
reciclatge per a professionals titulats i formats.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs de
reciclatge sobre gent gran que s’adapti a les vostres
necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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D2. Embarassades
La pràctica d’activitat física adequada per a dones
embarassades els resulta molt positiu i beneficiós
pels canvis físics i psicològics que tenen lloc durant
l’embaràs, fent un treball correctiu i preventiu de
malalties i lesions.
Aquest curs va dirigit a professionals de l’esport
que es vulguin especialitzar per treballar amb
dones embarassades. L’objectiu és el d’aportar
unes pautes que ajudin a mantenir un estat de
forma adequat per a la futura mare així com també
minimitzar les incomoditats pròpies de l’embaràs,
per disposar d’eines que permetin acompanyar-la en
cadascuna de les fases, des del primer fins al darrer
dia.
Entre els continguts, s’ensenya com realitzar
exercicis per preparar i reforçar la musculatura
pel moment del part (sòl pèlvic, esquena…), tot
realitzant activitats de tonificació, relaxació,
estiraments, respiració, etc.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
destinat a professionals per a treballar amb
embarassades que s’adapti a les vostres necessitats.
Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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Lleure i esport

E1. CIATE (Curs d’Iniciació
a Tècnic Esportiu)
El CIATE és un programa de formació, adreçat a
joves a partir dels 16 anys que estan interessats en
formar-se en el camp de l’esport.
El curs ajuda a tenir una visió clara del món de
l’esport i s’adquireixen coneixements i recursos
necessaris per iniciar-se al món del monitoratge/
tècnic esportiu.
Experimentaran de primera mà com es planifica i
s’organitza l’activitat esportiva i coneixeran quina
és la importància del monitor/a i/o tècnic/a esportiu/
va com a la persona transmissora de valors i hàbits
saludables.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el CIATE
de manera que s’adapti a les vostres necessitats
i també l’impartim de manera periòdica a les
instal·lacions de Jocnet.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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Lleure i esport

E2. Curs de Monitor/a
de lleure infantil i juvenil
El curs de Monitor/a d’activitats d’educació en
el lleure infantil i juvenil prepara l’alumne per
intervenir de manera educativa en activitats de
lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar,
dinamitzar i avaluar activitats en el marc de la
programació general d’una organització, per mitjà de
l’aplicació de les tècniques específiques d’animació
grupal, amb una incidència explícita en l’educació
en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de
seguretat i prevenció de riscos.
Està destinat a majors de 18 anys, consisteix en una
etapa lectiva (150h) i una etapa pràctica (160h) i
els que superen el curs obtenen el diploma i carnet
de la Direcció General de Joventut de Monitor
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Periòdicament impartim el curs de Monitor/a de
lleure infantil i juvenil a les instal·lacions de Jocnet.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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Lleure i esport

E3. Curs de Director/a
de lleure infantil i juvenil
El curs de Director/a d’activitats d’educació en
el lleure infantil i juvenil prepara l’alumne per
intervenir en tasques de coordinació d’equips
en activitats de lleure, i que el capacita per
planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i
avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la
infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a
representar-los internament i externament assumint
la creació, el control i la dinamització dels equips de
monitors.
Està destinat a majors de 18 anys, consisteix en
una etapa lectiva i una etapa pràctica i els que
superen el curs obtenen el diploma i carnet de la
Direcció General de Joventut de Director d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Periòdicament impartim el curs de Director/a de
lleure infantil i juvenil a les instal·lacions de Jocnet.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Catàleg de cursos
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Altres cursos
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F1. Workshop d’Edició
musical (MixMeister)
Aprendreu a utilitzar el programa d’edició musical
MixMeister perquè l’alumne creï les seves pròpies
composicions musicals i tots els aspectes
necessaris per arribar a dominar a la perfecció la
creació de classes dirigides utilitzant aquestes
creacions.
Durant el curs els alumnes passaran per les fases
necessàries per a crear les millors sessions per a
les seves classes utilitzant l’ordinador, des del més
bàsic com és la selecció de la música adequada a
cada moment fins a les mescles més complexes
per a donar-li a la classe la forma que desitgem. Es
treballaran aspectes com: organtzació de la música
per accelerar la creació de la classe, creació d’una
classe completa, solució de problemes freqüents en
la creació de classes, etc.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el
Workshop d’Edició musical (MixMeister) que s’adapti
a les vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.

Impartit per professorat de:
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F2. Atenció i fidelització
del client
En aquest curs s’adquireixen coneixements i
recursos necessaris per millorar l’atenció al client
i/o usuaris de qualsevol activitat o servei. Es
proporcionaran eines per atendre als clients així
com també per millorar la relació i fidelització
d’aquests.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
d’atenció i fidelització de clients que s’adapti a les
vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.
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F3. Curs de Dinàmiques
de grup
Les dinàmiques de grup són un conjunt d’eines
que ens permeten actuar en els grups i equips de
treball, amb l’objectiu de dinamitzar les persones
i treballar tan aspectes personals com del grup o
equip de treball.
Existeixen dinàmiques de presentació, d’animació,
d’exploració emocional, de cooperació i consens,
de competició, d’autoestima i de coneixement,
entre altres.
El curs ofereix tant l’opció de treballar la cohesió
grupal a través de la pràctica de dinàmiques de grup
com la d’un aprenentatge més teòric sobre diferents
tècniques perquè els alumnes puguin posar-les en
pràctica en el seu context.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el curs
de Dinàmiques de grup que s’adapti a les vostres
necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.
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F4. Sistema de treball i coordinació
per a centres esportius
En aquest curs ajudem a implementar un sistema
de treball i de coordinació del vostre centre
esportiu (gimnàs, empresa, entitat esportiva, etc.).
Aquesta implementació es fa personalitzada tenint
en compte les característiques d’aquest centre.
La finalitat és millorar la gestió i coordinació de
l’activitat i de l’equip tècnic i humà, tot aportant
eines, tècniques i recursos perquè sigui eficient i de
major qualitat.
Des de Jocnet ens encarreguem de crear el sistema
de treball i coordinació per a centres esportius que
s’adapti a les vostres necessitats.

Podeu consultar tota la informació genèrica
sobre els cursos a la pàgina 4.
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A més de cursos, també oferim tallers i xerrades sobre diferents temàtiques pensats principalment per a centres de secundària, per bé que podem
adaptar-les a altres franges d’edat. La seva durada també es pot adaptar segons les necessitats del centre.
Per qualsevol dubte o proposta, també estem oberts a adaptacions i/o noves temàtiques.

G1. Busco feina?
Com preparar una
carta de presentació,
un currículum
i una entrevista

G2. Pautes i
estratègies
per millorar
l’autoconfiança

En aquest taller s’exposarà la tendència actual
del que busquen la gran majoria d’empreses i
del que esperen dels seus candidats a cobrir un
lloc de treball. Es posaran en valor les habilitats
personals i socials de les persones per sobre fins i
tot dels currículums acadèmics i es donaran pautes
i estratègies per elaborar una carta de presentació
i un currículum així com també de com cal preparar
una entrevista de feina.

Creiem que per ser feliç i tenir èxit a la vida
és imprescindible que una persona estigui
bé amb ella mateixa. En aquest sentit la
confiança en un mateix és molt important.
Tots els joves tenen habilitats i capacitats
però alguns/es tenen tendència a veure
només les debilitats i aquestes acostumen
a portar a pors, neguits, desconfiança,
inseguretats, etcètera.
En aquest taller s’intenten donar alguns
conceptes, pautes i estratègies que poden
servir per reforçar la confiança dels més
joves i pretén destacar els aspectes positius
per sobre de qualssevol altres.
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G3. Sensibilització i
conscienciació envers el
medi ambient i el futur
Es parla molt del medi ambient i canvi climàtic
però potser no des d’un punt de vista pràctic del
que cadascun de nosaltres pot fer per afavorir
o no aquest canvi. Les nostres accions diàries,
els productes que comprem o consumim estan
directament lligats a aquests efectes i potser no som
prou conscients d’això.
Al taller es parlarà per una banda de les
conseqüències reals del canvi climàtic i també de
com el nostre dia a dia pot contribuir o no que es
produeixi el canvi i també s’ensenyaran algunes
accions que tots nosaltres podem fer per aportar el
nostre granet de sorra i evitar els efectes negatius
d’aquest canvi.
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G4. Emprenedoria
i futur laboral

G5. Hàbits saludables,
alimentació i esport

Molts joves no saben què volen ser “de
grans” ni tenen clar a què es volen dedicar.
Alguns, en canvi, sí que tenen un esperit
emprenedor però no saben exactament què
és ni què significa això d’emprendre quelcom
nou.

En aquest taller s’intenta explicar la
diferència entre l’alimentació i nutrició que
cal portar en el dia a dia i quan es fa activitat
física o esportiva. Posem exemples de menús
saludables per afrontar una competició i/o
entrenaments i també parlem dels mites
falsos de l’alimentació. Per últim es tracta
el tema del dopatge esportiu i es fa un petit
debat amb els alumnes envers el tema.

Aquest taller tracta d’explicar què significa
ser emprenedor i quins aspectes positius
i negatius van lligats a l’emprenedoria per
tractar d’explicar d’una forma clara aquesta
opció d’una forma simplificada i adaptada a
l’edat dels alumnes.

Per a més informació
Jocnet Gestió Esportiva, SLU
c/ de la Comarca, 49, baixos, 08700 Igualada
936 782 141 | 633 592 040
jocnet@jocnet.info
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