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CURS MONITOR DE REM 2021 

DATA: 16 d´octubre de 2021 de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:30 i 06 de novembre de 2021, 

de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:30. 

 

LLOC: La part teòrica es realitzarà el dia 16 d'octubre a través de la plataforma TEAMS, i la 

part pràctica i examen es durà a terme el dia 06 de novembre en La Marina de València i 

Escola de Rem de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana. 

 

REQUISITS D'ACCÉS: 

• 16 anys complits en el momento d'efectuar la inscripció. 

• Estar en possessió de llicència federativa en vigor. En cas contrari el cost de la 

llicència no aquesta inclosa en la matrícula i es podrà adquirir per 3 euros (únicament cobrirà 

els dies de realització del curs, no el període de pràctiques). 

 

AVALUACIÓ: 

• Assistir al 90% de les hores totals del curs. 

• Aprovar l'examen a la finalització del curs. 

• Realitzar les 15 hores de pràctiques. 

 

IMPORT CURS-SEMINARI: 150€ en el cas de tenir llicència en vigor i 153€ si no es 

tinguera aquesta llicència. 

 

NOMBRE DE PLACES: Mínim 15 i màxim 20 alumnes/as. 

 

INSCRIPCIÓ: Enviar correu electrònic a administracion@fremocv.org abans del 10 

d´octubre de 2021 amb la documentació següent: 

- Full d'inscripció curse monitor de rem (document descargable en web: 

https://fremocv.org/cursos/) 

- Fotocòpia DNI/NIE. 

- Justificant de la transferència realitzada, per a la transferència: 

o Concepte: Nom de l'alumne i Curs Monitor de Rem 2021. 

o Núm. de compte: IBAN: ES60 0081 7310 6100 0261 1963 (SABADELL). 

 

DURACIÓ: 

- 35 hores dividides en: 

o Teòric-pràctiques: 20 hores. 

o Pràctiques de club: 15 hores. 

 

OBJECTIUS: 

- Formar monitors per a la pràctica del rem de banc fix i banc mòbil. 

- Aprendre les bases didàctiques de l'esport del rem de bancfix i banc mòbil. 

- Conèixer les normes bàsiques de seguretat. 

- Conèixer la responsabilitat de monitors i timoners. 
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- Promocionar, fomentar i realitzar la iniciació bàsica del rem, i acompanyar i 

tutelar als esportistes durant la seua participació en activitats i competicions pròpies de 

l'esport escolar o federat i conforme a la normativa que regula aquestes activitats 


