
 

SEMINARI DE RECICLATGE PROFESSIONAL 

ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ CATALANA PER A L’ESPORT – 2ON TRIMESTRE 

0. Codificació del curs: 1MK08 

 

1. Títol: Relacions de les entitats esportives amb els mitjans de comunicació. 

 

2. Objectiu: Conèixer les principals eines de comunicació i relació amb els mitjans i com 

utilitzar-les. 

 

3. Programa: El seminari tindrà una durada de 8h distribuïdes, segons els apartats següents: 

 La comunicació en el pla de màrqueting. 

 Objectius de la comunicació i relació amb els mitjans de comunicació. 

 Necessitats específiques dels diferents mitjans. 

 Les principals eines de comunicació i el seu procés. 

 Nous canals de comunicació. Internet. 

 Mesurar la relació amb els mitjans. 

 

4. Metodologia: Dues sessions de quatre hores. Explicació teòrica i estudi de casos reals. 

 

5. Horari, calendari i lloc de realització: 

Horari: 

 Sessió 1: divendres de 16 a 20h 

 Sessió 2: dissabte de 9 a 13h 

Calendari: 

 4 i 5 de maig. 

Lloc de realització: 

 Edifici docent de l’Escola Catalana de l’Esport 

c/Sant Mateo 25-35 

08950 – Esplugues de Llobregat 

 

 

 

 



 

6. Destinataris del curs: 

 Membres de junta d’entitats esportives, altres associacions sense ànim de lucre i 

persones de clubs esportius no professionals amb responsabilitat a l’àrea de 

comunicació. 

 Esportistes i equips esportius que vulguin millorar la seva presència als mitjans de 

comunicació. 

 Qualsevol persona vinculada a l’esport que no tingui coneixements previs sobre 

comunicació i publicitat. 

 

7. Preu i pagament: 

 Abonats al programa “Espai de Trobada i Debat de l’Esport Català”: Gratuit. 

 

 No abonats: 90€ 

Termini d’inscripció: fins el dia 3 de maig. 

 

 Pagament per ingrés o transferència al següent compte de La Caixa: 

2100-3433-17-2200116166 

  Indicant el nom de la persona o empresa que assistirà al seminari. 

 

8. Professorat: 

 Rosa Ramos 

Formació Superior en Màrqueting per la UOC. 

Màster en Direcció i Administració d’Empreses per LaSalle/URL. 

Professional de la comunicació. 

Responsable de màrqueting i comunicació del Club Nàutic Garraf i de 

360Radio. 

Actualment assessora de comunicació de l’equip de regates Jordi Xammar – 

Gianluca Semeraro. Rio 2016. 

9. Altres: 

 Aquest seminari està reconegut dins el pla de formació de la Direcció General de 

Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments de Règim Especial. 

 Seminari amb el suport de l’Escola Catalana de l’Esport. 

 


