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PRESENTACIÓ

Curs 2019-2020
Ens plau presentar-vos la formació que ofertem des de la Facultat
d’Economia i Empresa, des de fa 29 anys. És el programa
pioner en aquesta formació en tot l’estat, i estem orgullosos
de poder continuar oferint una educació de qualitat des
de la universitat i a preu públic.
El Màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives és una porta
oberta a la formació continua d’especialistes i persones que volen
assolir responsabilitats en la gestió esportiva en una organització
per la que treballen o que han emprès ells mateixos.
Des de la direcció del Màster volem remarcar l’actualitat d’aquesta
formació per ajudar a la professionalització de les persones
que dirigeixen organitzacions esportives, públiques i privades.
Us convidem a revisar el contingut de la nostra proposta,
i a contactar amb nosaltres si ho trobeu interessant.
Xavier M. Triadó i Pilar Aparicio
Directors del Màster

METODOLOGIA
El curs combina l’ensenyament teòric,
mitjançant exposicions del professorat i una
educació activa que impulsa les capacitats
pràctiques d’anàlisi i de direcció de l’alumnat.
Per poder assolir aquesta finalitat, a cada
sessió es dedica un temps a l’elaboració
d’exercicis i casos pràctics que es realitzaran
tant individualment com en grup.
Durant el curs es porten a terme visites a
instal·lacions, sessions amb convidats i altres
iniciatives que tenen com a finalitat l’anàlisi
de models reals.

MÀSTER

1. POSTGRAU EN

ECONÒMICA

30 ECTS

EN GESTIÓ

D’ENTITATS

ESPORTIVES

60 ECTS

GESTIÓ ECONÒMICA

2. POSTGRAU EN

DIRECCIÓ D’EMPRESES

30 ECTS

MÀSTER = Postgrau 1 + Postgrau 2 + Treball final de Màster

A QUI VA DIRIGIT
El Màster va dirigit a totes aquelles persones que
treballen en la gestió d’entitats esportives, així com
a aquelles que s’hi volen dedicar en un futur proper.

La formació que oferim, tant en el Màster com en el
postgrau, ajudarà a estar al dia en els coneixements
de gestió per aquests professionals, així com adequarse als requeriments i necessitats professionals, a ser
competitiu i conèixer altres professionals amb il·lusió
per millorar la seva carrera.
Per les nostres aules han passat 28 promocions de
professionals, i més de sis-cents són els alumnes
que ens han donat la seva confiança. És per això
que us convidem a unir-vos a tots aquests alumnes
per adquirir una formació del tot necessària per a
professionals del sector.

CLAUSTRE DE PROFESSORAT
Xavier M. Triadó Ivern
Director del Màster
PROFESSORAT
Pilar Aparicio
Juan Antonio Astorga
Jordi Bachs
Fernando Barbancho
Raül Blanco
Joan Antón Camuñas
Joaquim Castells
Dídac Cervera
Oscar Duran
Amal Elasri
Bernat Gascón

Pilar Aparicio Chueca
Codirectora del Màster

José Mª Gay de Liébana
Juan Andrés Hernando
Ramon Iglesias
Victor Küppers
Alejandro Martínez
Esther Queraltó
Joan Antoni Rovira
Montse Simó
Xavier M. Triadó
Jordi Viñas

CONTINGUTS
• Gestió

Mòdul I

• Pla

Mòdul III
TESINA

de l’esport I
Mòdul II

d’economia

• Comptabilitat
• Màrqueting

de l’empresa esportiva I

esportiu

• Fiscalitat

de l’esport

• Finances

de l’esport

• Principis

de direcció

• Dret

laboral esportiu

• Gestió

de persones en l’àmbit esportiu

• Planificació

de negoci

• Principis

Mòdul II

Mòdul I

en empreses de l’esport

• Planificació

Pla d’estudis del segon any* I màster I

• Esport

TOTAL

30
crèdits

d’investigació en centres esportius

• Seminaris

de gestió

de la qualitat en entitats esportives

• Comptabilitat
• Direcció

de l’empresa esportiva II

estratègica en l’esport

• Compromís

organitzatiu: actituds i emocions a l’empresa

• Esdeveniments

ECTS

Formació complementària (Postgrau i Màster):
seminaris, visites a instal·lacions, conferències, monogràfics

i turisme

• Tècniques
• Gestió

Mòdul III

de l’esport II

TESINA

esportius

TOTAL

30
crèdits
ECTS

* Pla d’estudis enfocat a la filosofia ECTS (pla Bolonya)

Pla d’estudis del primer any* I postgrau I

MATRÍCULA I PROCÉS DE SELECCIÓ
PREINSCRIPCIÓ

El període de preinscripció comença el dia 6
de maig de 2019 i acaba el 26 de juliol;
prorrogable fins al 16 de setembre de 2019 si
queden places vacants, excepte el mes d’agost
que estarà tancat. En aquest període, els
candidats i candidates hauran d’omplir una
sol·licitud d’ingrés, aportar la documentació
corresponent i començar el procés de selecció.

MATRÍCULA

El període de matrícula és des del 6 de maig fins a
finals de juliol 2019.
Amb la finalitat d’obtenir un màxim aprofitament de
cadascuna de les classes impartides, el curs quedarà
limitat a 25 alumnes per any.

CALENDARI, HORARI I PREU
El primer curs es realitza des
d’octubre de 2019 a juny de
2020. El segon curs d’octubre
de 2020 a juny del 2021.

Les classes s’imparteixen a la
Facultat d’Economia i Empresa
de la Universitat de Barcelona, dos dies a la
setmana: dimarts i dijous de 18,30 h. a 21,30 h.
El preu del curs és de 2.050 euros cada any
+ taxes*.

* Durant la segona quinzena del mes de juliol la Generalitat
de Catalunya aprova el decret de preus que regula les taxes.
Per tant estem pendents de l’aprovació del decret.

TESTIMONIS DEL MÀSTER

ALBERT VALLÈS BADIA
Creador i coordinador de Dakirol
El màster és la formació que necessitava
per crèixer i avançar en el meu àmbit
laboral després de 6 anys de dedicació
en la gestió esportiva de la meva pròpia
empresa. Una proposta de continguts
molt interessant i un espai per conèixer
i compartir experiències amb altres
professionals del sector.

DAVID MORENO
Tècnic esportiu i coordinador del servei
d’entrenament personals
He après molt més del que pensava en
un principi, segueixo coneixent y tractant
nous temes cada setmana, i a més
contant amb un professorat de luxe. Tinc
uns/es companys/es de classe amb els
quals és un plaer compartir aquest any.

MONTSE PUJALS
Responsable d’administració
Club Natació Badalona
La meva llarga experiència treballant en
el sector esportiu estava mancada de
coneixements que m’han ajudat a millorar
en el dia a dia, a tenir una visió més àmplia
del sector, i a estar al dia en matèries que
molt importants per la meva feina.

ANNA SOTOCA
Manager Business Development a
Club de Tennis Andrés Gimeno
Actualment estic cursant el segon any
del Màster. Estic molt satisfeta
amb l’equip de professors, el tracte
professional i personal.
200% recomanable.

MAURICIO CARO
Professor d’educació física (Xile)
Tiene un programa amplio y muy
completo sobre la gestión económica
deportiva, ideal para ampliar
conocimientos. El trato personal es
un punto a destacar, además de ser
muy comprometidos con el desarrollo
profesional, académico y con el proceso
de investigación.

ALFONS FONT
Director de centre, Clubs Claror
No hi ha hagut ni un sol minut perdut en
aquest Màster de grans professionals
i millors persones. Exigència, reflexió
i innovació en un sector q necessita
espais de diàleg i aprofundiment com
aquest per créixer qualitativament.
Felicitats, sou un referent!

GIANCARLO SERGI
Sinergi Sports Consulting (Suïssa)
Después del master de la UB trabajé en el
COI. poco después pasé a la UEFA, donde
trabajé muchos años. Sigo con ellos como
consultor desde 10 años. Colaboré en
cuatro ediciones de juegos olímpicos y
dos ediciones de FIFA World Cup. Todo
empezó en Barcelona con vosotros.

PILAR PORTA
Direcció tècnica
Em fa il·lusió formar part d’aquest
equip de persones que hem gaudit
de la vostra formació i ens que en ja
ajudat en el nostre desonvolupament
professional.

ANDREA BALDUCCI
Distributore Racchette Padel (Itàlia)
Guardo un gratísimo recuerdo de haber
sido alumno de la segunda promoción
de un curso que se adelantó a los
tiempos aquel 1993, cuando el deporte
no estaba tan profesionalizado y poca
gente trabajaba en este sector.

SERGI CANTISANO
Climbat Badalona i Crosfit Sab
Aquest màster m’ha donat eines i m’ha
obert moltes portes. La gran majoria
de professors són grans referents del
sector. Son molt importants els vincles
que es creen amb els companys, es
comparteixen interessos, es fan amics
i de vegades fins i tot socis.
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