CLÍNIC SOBRE L’ESTRATÈGIA D’ENTRENAMENT DE L’ESQUÍ ALPÍ AMB
NENS I ADOLESCENTS | PER MAX BLARDONE
Quan?
10 i 11 de novembre de 2018.

A on?
MUSEU I CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPORT DOCTOR MELCIOR COLET
Carrer de Buenos Aires, 56-58,
08036 Barcelona

Quin és l’objectiu?
Ampliar els coneixements de l’ensenyament de l’esquí alpí amb nens i adolescents des de la
perspectiva de l’esquiador Max Blardone.
De la mà d’un gran campió d’esquí que, actualment, destaca per ser un gran tècnic i un millor
comunicador, un altre dels reptes serà aprendre i compartir la seva visió sobre quins aspectes i
qualitats és recomanable treballar amb nens i nenes en les diferents franges d’edat. Aprendre a
optimitzar el temps i els recursos per millorar la qualitat de l’ensenyament des d’un enfocament
propi basat en el resultat.

A qui va dirigit?
A tècnics esportius de Clubs i, en un sentit més ampli, a professionals de la neu que estiguin
interessats en l’ensenyament de l’esquí de base enfocat a la competició.

Qui és Max Blardone?
Esquiador italià especialista en la modalitat de Gegant que va posar el punt i final a la seva
carrera esportiva com a professional l’any 2016.
Una extensa trajectòria de 16 temporades en Copa del Món amb un currículum brillant:
· 25 podis a Copa del Món
· 7 victòries
· 3 Jocs Olímpics (diploma olímpic)
· 7 Campionats del Món (dues vegades 5è classificat com a millor resultat)
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Un cop finalitzada la carrera esportiva, Blardone es va formar com a tècnic esportiu i, avui dia,
compagina la seva tasca de formador amb la de comentarista de les diverses proves de Copa
del Món d’esquí alpí a la RAI, televisió pública italiana de màxima audiència.

“Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere”
Per a més informació sobre la seva figura: http://www.maxblardone.com

Inscripcions
Ja obertes fins les 24:00h del dimarts 6 de novembre.
75,00 Euros - Quota general
Individualment a través de la plataforma online de la web de la FCEH
http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/
50,00 Euros - Quota Especial per a tècnics amb credencial de la FCEH
•

Individualment a través de la plataforma online de la web de la FCEH
http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/

•
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Mitjançant els Clubs de la FCEH a través de l’EXTRANET FCEH
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