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• La Federació de Rem de la Comunitat Valenciana convoca el curs d'Entrenador de Rem

de Nivell I.
• Aquesta formació esportiva té caràcter condicional i està pendent del reconeixement

per la Direcció general d'Esport de la Generalitat Valenciana.
• El reconeixement de la formació es realitzarà si la Federació Esportiva compleix la

normativa vigent en relació a la formació d'entrenadors esportius en període transitori,
de conformitat amb:
• La disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d'octubre (BOE de

8/11/2007)
• L'Ordre ECD 158/2014, de 5 de febrer (BOE de 8/02/2014).
• L´Ordre 20/2019, de 16 de desembre (DOGV de 24/12/2019).
• El Pla formatiu de la modalitat esportiva de Rem (BOE de 23/07/2013).
• Per a poder accedir al reconeixement de l'activitat de formació esportiva la Federació

de Rem de la Comunitat Valenciana ha signat una declaració responsable en el mes de
maig assumint la responsabilitat del compliment dels requisits establits.
• L'organització de la prova d'accés, el bloc específic i el control del període de

pràctiques correspon a la Federació.
PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: Fins al 30 de maig de 2021.
PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS: El 31 de maig de 2021.
FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA EN EL CURS: Del 07 al 13 de juny de 2021.
NOMBRE DE PLACES: 30 alumnes (la Federació de Rem de la CV es reserva el dret
d'anul·lar el curs si no s'aconseguisca el mínim de 15 alumnes).
REQUISITS D’ ACCÉS:

a) Generals:
Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent (també es pot accedir
acreditant la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o superior) .
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b) Específics:
Superar la prova d'accés d'acord als criteris establits en el Pla Formatiu.
Validesa: durant els següents 18 mesos des del moment de l'acreditació.

CÀRREGA LECTIVA: (275 HORES)

BLOC COMÚ
Àrea

Hores

Activitat física adaptada i discapacitat

5

Primers Auxilis

30

Bases del comportament esportiu

20

Organització esportiva

5

Total

60

BLOC ESPECÍFIC
Àrea

Hores Presencials

Ensenyament del rem

10

Tècnica de rem

25

Reglatges en el rem,
transport i manteniment
del material

15

Seguretat en el rem

5

Reglament

10

Total

Horas Semi-presencials

65
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PERÍODE DE PRÁCTIQUES: 150 hores
• Es realitzaran en la modalitat o especialitat esportiva en la qual s'ha desenvolupat el
curs i podran iniciar-se després de finalitzar el període lectiu, sempre que l'alumne
complisca els següents requisits:
• Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Específic.
• Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Comú o es trobe matriculat en el
mateix.
• Es disposa d'un màxim 12 mesos per a la seua realització una vegada superat el bloc
específic. Període establit entre el 29/08/2021 y 29/08/2022.
• COMPENSACIÓ D´ÁREAS en el Bloc Comú
Els alumnes matriculats que acrediten titulacions universitàries o formació professional
FINALITZADES relacionades amb l´activitat física i l´esport i ABANS d´iniciar el curs, poden
sol.licitar la convalidació d´àrees del bloc comú davant el Consell Superior d´Esports
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITDS: Estarà comprès entre els dies 7 al 13 de juny de
2021, tots inclosos.
Opcions de presentación: directament al registre de la Direcciò General de l´Esport o a la
Federació al momento de formalitzar la matricula al curs d´entrenador.
Informació, sol.licitud i registre telemàtic:
http://www.formaciondeportiva.gva.es/compensacion-de-areas
CALENDARI:
Bloc Específic: Totes les àrees s´imparteixen de manera presencial.
Bloc Comú: S'imparteix a distància a través d'Aula Virtual amb una única jornada
presencial avaluable, per la qual cosa és imprescindible que l'alumne dispose almenys de:
• Un ordinador amb connexió a Internet amb el qual poder connectar-se al curs i
contactar amb els professors i un compte de correu electrònic.
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B. COMÚ

Prova d´acés

B. ESPECÍFIC

05.06.2021 (09:00 h)
Escola Federació Rem
CV (C/ Marina Real Juan Carlos I
Dársena Norte, Valencia)

Seu

Aula Virtual

Centre Tecnificació
Alacant
C/ Ramón Gilabert
Davó, s/n

Inici

01.09.2021

09.07.2021

Final període lectiu

18.11.2021

31.07.2021

Jornada Presencial
Bloc Comú

30.10.2021 - F.C.A.F.E.

Examen
Convocatòria
Ordinària

Examen
Convocatòria
Extraordinària

(C/ Gascó Oliag, 3 Valencia)

20.11.2021 (demà)

28.08.2021 (9:00h)
CTD Alacant

17.12.2021 (vesprada)

25.09.2021 (9:00h)
CTD Alacant
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PREU TOTAL DEL CURS
BLOC ESPECIFIC:283,60 €

BLOC COMÚ:66,40 €

TOTAL CURS: 350,00 €

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ (fins al 30 de maig de 2021):
•

Documentació a presentar (per a la inscripció):

•

Fotocòpia del DNI.

•

Full d'inscripció degudament emplenat.

•

Fotocòpia del títol acadèmic d'E.S.O., equivalent o superior. També es pot accedir
acreditant la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o
superior.

•

Remetre la documentació al correu electrònic: formacion@fremocv.org

PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS: 31 de maig de 2021
FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA EN EL CURS: 07 al 13 de juny de 2021
Documentació a presentar:
1) Pagament del curs (283,60 €): El pagament haurà d'efectuar-se mitjançant ingrés
bancari en el número de compte de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
ES60 0081 7310 6100 0261 1963 fent constar les següents dades: Nom i cognoms de
l'interessat/a - Concepte: Curs Rem N1.
2) Justificant d'abonament de la TAXA del bloc comú (66,40 €). En el cas d'acollir-se a la
bonificació o exempció de taxes, presentar la documentació acreditativa que justifique
aquesta bonificació o exempció.
EXEMPCIONS: 100%.
-

- Família nombrosa categoria Especial.

-

- Família monoparental categoria Especial.

-

- Víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.

-

- Alumnat en situació d'exclusió social (acreditat per l'òrgan competent en

matèria de benestar social de l'ajuntament de residència).
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BONIFICACIONS.
-

- Esportistes d'Elite Comunitat Valenciana: 50%.

-

- Família nombrosa categoria General: 50%.

-

- Família monoparental categoria General: 50%.

Disponible

en:

http://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-

conseducacion
3) Imprés emplenat de SOL·LICITUD de certificat de matrícula en centre autoritzat a fi de
poder sol·licitar al CSD la COMPENSACIÓ d'ÀREES del bloc comú.

http://www.formaciondeportiva.gva.es/compensacion-de-areas
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ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Jornada Presencial del Bloc Comú
Com a complement al desenvolupament del curs se celebra una jornada presencial en
HORARI de MATÍ on assistiran els professors de les diferents àrees. L'objectiu és plantejar
als diferents professors qüestiones relacionades amb els continguts de les àrees del curs i
nivell.
L´assistència a la jornada és AVALUABLE per a la nota final del curs. Dates: Dissabte, 31
d´octubre de 2021 en la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.I.).
Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez., C/ Gascó Oliag, 3 - València.
Avaluació: la nota final en el Bloc Comú s'estableix de la següent manera:
- - Examen presencial: 65%
- - Qüestionaris: 20%
- - Fòrums avaluables: 5%.
- - Jornada Presencial: 10%
Superació d'àrees per compensació (Bloc Comú)
Els alumnes que acrediten titulacions universitàries o formació professional FINALITZADES
relacionades amb l'activitat física i l'esport i ABANS d'iniciar el curs en el qual s'han
matriculat, poden sol·licitar la convalidació d'àrees del bloc comú davant el Consell
Superior d'Esports. El procediment a seguir serà la SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT a la
Secretaria General del Consell Superior d'Esports (Madrid).
a. Document acreditatiu de matrícula en centre autoritzat del bloc comú. Aquest
document serà proporcionat per la Direcció general d'Esport prèvia SOL.LICITUD de
l´alumne.
b. Sol·licitud per escrit de la convalidació al CSD (existeix un model de sol.licitud oficial).
En el mismo se indicará la relación de materias/áreas que se pretende convalidar.
c. En el mateix s'indicarà la relació de matèries/àrees que es pretén convalidar.
d. Fotocòpia compulsada de DNI (solament en cas de no autoritzar al CSD la seua
comprovació).
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e. Fotocòpia compulsada de titulació oficial en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport a
convalidar (solament en cas de no autoritzar al CSD la seua comprovació).
f. El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport és l'encarregat de resoldre i notificar el
procediment a l'interessat. Una vegada notificat, l'interessat haurà de contactar
amb la Direcció general d'Esport per a informar sobre el resultat de la convalidació.
Devolucions de la taxa del Bloc Comú
• Conforme s'estableix en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
en el seu article 1.2-6, els criteris a tenir en compte per a la seua devolució seran els
següents:
• Quan la no utilització, prestació o realització resulte imputable a l'administració, la
devolució haurà de practicar-se d'ofici per aquesta, sense perjudici del dret de la
persona interessada a sol·licitar-la.
- Quan la no utilització, prestació o realització tinga el seu origen en causa de força
major, la devolució procedirà prèvia sol·licitud de la persona interessada, sempre que
aquesta prove suficientment aquesta força major, llevat que es derive d'un esdeveniment
notori, en què l'administració actuarà d'ofici. Es considerara causa de força major a
l'efecte de la devolució de taxes les situacions de violència de gènere que motiven un canvi
de lloc de residència.
- Quan l'alumne acredite mitjançant certificació del C.S.D. la convalidació de la totalitat
de les àrees d'estudi del Bloc Comú també podrà sol·licitar-se.
INFORMACIÓ BLOC COMÚ 2021:
http://www.formaciondeportiva.gva.es/bloque-comun
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CALENDARI BLOC ESPECÍFIC
DATA:

HORARI:

Viernes
09/07/2021

Sábado
10/07/2021

Domingo
11/07/2021

Viernes
16/07/2021

ÀREA o MATÈRIA DOCENT

PROFESSOR/A

INSTAL.LACIÓ

15:00 a 20:00

5

Enseñanza en el Remo

Alfonso Penichet Tomás

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) – 03005
Alicante

08:00 a 13:00

5

Técnica del Remo

Lionel Jiménez Vennegues

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) – 03005
Alicante

15:00 a 18:00

3

Seguridad en el Remo

Tania Pérez Alberola

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

18:30 a 20:30

2

Reglamento

Tania Pérez Alberola

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

08:00 a 13:00

5

Técnica del Remo

Lionel Jiménez Vennegues

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

Alfonso Penichet Tomás

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

Andrés Redondas Maseda

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

Tania Pérez Alberola

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

Tania Pérez Alberola

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

15:00 a 20:00

08:00 a 13:00

Sábado
17/07/2021

HORES

15:00 a 18:00

18:30 a 20:30

5

5

3

2

Enseñanza en el Remo

Técnica del Remo

Reglamento

Seguridad en el Remo

Domingo
18/07/2021

08:00 a 13:00

5

Técnica del Remo

Andrés Redondas Maseda

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

Viernes
23/07/2021

15:00 a 20:00

5

Técnica del Remo

Basilio Pueo Ortega

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

08:00 a 13:00

5

Reglajes, Transporte y
Mantenimiento del material

Lionel Jiménez Vennegues

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

15:00 a 20:00

5

Andrés Redondas Maseda

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

08:00 a 13:00

5

Reglajes, Transporte y
Mantenimiento del material

José Antonio Moreno Limonchi

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

15:00 a 20:00

5

Reglamento

Margarita Susana Gundesen Morán

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,
s/n (Centro de Tecnificación) –
03005 Alicante

Sábado
24/07/2021

Reglajes, Transporte y
Mantenimiento del material

Sábado
31/07/2021

TOTAL HORES

65
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Titulacions acadèmiques per a l’acces
T. D. Grau Mitjà Nivells I i II (ESO)
- Graduat en Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).
- 2º curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
- Títol de Tècnic Auxiliar (FP I).
- Títol de Batxiller Superior.
- Cursos comuns d'Arts i Oficis (3º en pla 63 o 2º en experimental).
- 2º curs de primer cicle de Batxiller General Experimental (REM).
- Tècnic de Grau Mitjà
- Superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
- Títol d'Oficialía Industrial.
- Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
- Superació de la prova d'accés sustitutoria del requisit del títol de graduat en AÇÒ.
T.D. Grau Superior Nivell III (Batxillerat)
- Títol de Batxiller (LOGSE).
- COU o PREU.
- Tècnic Especialista (FP II).
- Títol de Mestratge Industrial.
- 2º curs d'una modalitat de Batxiller Experimental.
- Superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
- Tècnic Grau Superior.
- Qualsevol títol universitari, de cicle llarg o de cicle curt.
- Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
- Superació de la prova d'accés sustitutoria del requisit del títol de batxiller.
Prova d'accés per al Bloc Específic
Per a accedir a les formacions de les modalitats o especialitats esportives els aspirants
hauran de superar una prova de caràcter específic o l'acreditació de mèrits esportius que
figuren en el Pla Formatiu per a cada nivell formatiu, publicat pel Consell Superior
d'Esports.
La prova d'accés té com a objectiu que els aspirants acrediten posseir aptituds i domini de
les destreses específiques de la modalitat esportiva, necessàries per a seguir amb
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aprofitament el programa del curs.
La prova consistirà que l'aspirant realitze una prova bàsica de maneig d'una embarcació de
rem.
Les accions que ha d'executar són les següents:
•

Arreplegar l'embarcació de la posició de cavallets i posar-la en l'aigua.

•

Posicionar els rems.

•

Muntar-se en l'embarcació.

•

Després de separar-li de l'embarcadero deurà maniobrar i orientar el vaixell cap a la

boia.
•

Remar fins a la boia situada a 35 metres, girar sobre ella i tornar al punt de partida.

•

Atracar l´embarcació en l´embarcadero.

•

Eixir del pot i deixar el pot en posició d´espera estable.

Criteris d´evaluació:
•

S´han colocat els rems de forma correcta.

•

S´ha mantingut l´equilibri durante l'embarque i l'eixida, sense causar danys a

l'embarcació.
•

S'orientat el pot cap a la boia

•

S´ha mantingut l'equilibri, sense caure a l'aigua, durant les maniobres i el retorn al

punt de partida.
•

S´ha col·locat el pot en posició d'espera estable.

Bloc específic (65 h)
La Federació Espanyola de Rem (FER) ha proposat el pla formatiu nivell I de la modalitat
de rem, reconeguda pel Consell Superior d'Esports segons el que es disposa en l'article 8 b)
de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i respecte de la qual no s'ha desenvolupat i
regulat els corresponents títols d'ensenyament esportiu.

Àrea: Ensenyament del rem (10 h)
Objectius formatius:
a. Descriure els elements i organització de la programació d'iniciació al rem.
b. Determinar i elaborar seqüències d'aprenentatge.
c. Dirigir als esportistes en sessions d'iniciació del rem.
d. Concretar la sessió d'iniciació en rem a partir de la programació.
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i. Identificar els errors més habituals, relacionant-los amb les tasques de
correcció.
f. Aplicar tècniques d'identificació i correcció d'errors.
g. Descriure i aplicar procediments de dinamització, avaluació i control.
Àrea: Tècnica de rem (25 h)
Objectius formatius:
a. Descriure l'evolució al llarg dels temps de l'acció de remar.
b. Descriure els elements fonamentals utilitzats en l'esport del rem.
c. Descriure l'evolució dels diferents estils de rem.
d. Descriure les diferents fases de l'acció de remar.
e. Valorar el comportament tècnic-tàctic més adequat.
Àrea: Reglatges en el rem, transport i manteniment del material (15 h)
Objectius formatius:
a. Descriure les característiques dels materials, el seu efecte en l'activitat, les
normes, procediments de manteniment, transport i emmagatzematge del.
b. Identificar els diferents tipus d'embarcacions que hi ha en el rem.
c. Aplicar les mesures bàsiques de les embarcacions en el nivell d'iniciació.
Àrea: Seguretat en el rem (5 h)
Objectius formatius:
a. Identificar la responsabilitat i les mesures de seguretat a adoptar en el
desenvolupament de la pràctica del rem (Mitjà aquàtic).
b. Descriure els protocols d'actuació en cas d'accident i evacuació durant l'entrenament i la
competició.

Àrea: Reglament (10 h)
Objectius formatius:
a. Descriure la reglamentació bàsica de la modalitat esportiva.
b. Descriure les característiques de les instal·lacions que permeten la pràctica
esportiva.
c. Descriure les característiques de les competicions.
d. Analitzar les característiques del reglament i els processos d'inscripció.
i. Descriure les característiques organitzatives i necessitats materials i de recursos
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humans d'una competició d'iniciació.
Període de pràctiques (150 h)
Actuació supervisada, en la qual l'alumne assumirà de forma responsable les tasques
d'organització i seguiment de l'activitat, així com l'adreça de les parts secundàries de la
sessió d'entrenament.
Objectius formatius:
a. Completar en un context pràctic l'adquisició d'aprenentatges aconseguits.
b. Completar el coneixement sobre l'organització esportiva i laboral corresponent, amb la
finalitat de facilitar la seua inserció.
c. Avaluar en un context real esportiu i laboral el grau de consecució dels objectius
aconseguits
d. Col·laborar en el desenvolupament de les activitats, competicions i altres
esdeveniments de la iniciació esportiva en rem.
i. Concretar i dirigir sessions d'iniciació esportiva en rem.
f. Dirigir a l'esportista novell en competicions.
g. Actuar amb autonomia, iniciativa i responsabilitat en el lloc de treball.
h. Demostrar comportament ètic, habilitats personals de comunicació, treball en equip.
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