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Patrocinador i Col.laborador: 

REM PER A TOTS 
El projecte de Responsabilitat Social d'enguany 2018 es denomina “Rem Per 

a Tots”, i va a tenir lloc en el Real Club Nàutic Denia el Dissabte 16 de Juny de 

2018. 

Gràcies als patrocinadors i col·laboradors SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA i REAL 

CLUB NÀUTIC DENIA 

Es tracta d'una jornada teòric-pràctica de formació per als nostres monitors i 

entrenadors, on els objectius que volem aconseguir són: 

 Promocionar el rem adaptat per a persones amb discapacitat 

intel·lectual o psíquica en els clubs i ens esportius de la Federació de Rem de la 

Comunitat Valenciana. 

 Formar als monitors i entrenadors esportius per a l'atenció i 

ensenyament del rem a persones amb discapacitat intel·lectual o psíquica. 

 Afavorir la comunió entre els diferents clubs esportius i les 

associacions/entitats de persones amb discapacitat intel·lectual o psíquica de la 

seua zona, per a donar a conèixer el rem com a opció esportiva. 

El dia estarà organitzat de tal manera que al matí es realitzaren diferents 

ponències per a atacar la part més teòrica, i ja després del menjar tindrà lloc la 

part més pràctica de l'esdeveniment. 

L'horari quedarà distribuït de la següent manera: 

 De 09 a 11:30: Presentació del curs i ponència de Gema González 

(Diplomada en Logopèdia) i Lina Aracil (Llicenciada en Psicologia), i es tractaran els 

següents temes: 

 Necessitats i característiques de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i psíquica. 

 Comunicació, gestió i tracte amb les persones amb discapacitat. 

Gestió de grups. 
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Patrocinador i Col.laborador: 

 De 12 a 14 hores: Ponència de Javier García Sabater (Impulsor Esport 

Inclusiu Espurna). Els temes que s'impartiran seran: 

o Adequar la temporada tenint en compte les característiques de les 

persones amb discapacitat intel·lectual.  

 L'eliminació de prejudicis limitadors com a inici del projecte. 

(conèixer les discapacitats/treballar les capacitats).  

 L'esport inclusiu com a eina per a facilitar l'aprenentatge i millorar les 

relacions socials. 

 De 14 a 15 hores: Menjar. 

 De 15 a 16:30 hores:  “Mesa Redona”. 

 De 16:30 a 17 hores: Explicació funcionament parteix pràctica. 

 De 17 a 19 hores: Part pràctica. Es dividiran al grup d'assistents en dos. 

Un d'ells realitzarà una sessió de 50 minuts en remoergómetro i l'altre grup en un 

falucho. Després es canviaran d'ubicació i realitzaran l'altra pràctica. 

Totes les activitats pràctiques es duran a terme amb esportistes de les 

associacions que ens facilita Relleu Paralímpic. 

La participació en la Jornada és totalment gratuïta i podran assistir 

dues persones per club o entitat esportiva afiliada a la Federació de Rem de la 

Comunitat Valenciana. 

Per a confirmar la inscripció s'haurà d'emplenar el full d'inscripció i 

enviar-la a formacion@fremocv.org. 

El període per a inscriure's serà des del Dilluns 21 de Maig al Divendres 

8 de Juny. 

 


