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ACTIVITAT 

El Servei d’Esports de la UPC continua amb l‘acord de col·laboració establert amb el Reial Club 

Marítim de Barcelona (RCMB) per tal d'oferir la possibilitat d'una pràctica continuada de l'esport 

del rem a la ciutat de Barcelona.  

El rem és un esport en el qual el remer ha de desplaçar l’embarcació aplicant la força i el 

moviment del seu cos sobre un o dos rems que recolzen sempre en un punt fix del bot.  

El remer seu d'esquena a la direcció del bot sobre un seient.  

Us proposem doncs cursos d'iniciació  que us permetran entrar en contacte i conèixer un dels 

esports més complets. Però desprès podràs escollir diferents opcions per seguir practicant aquest 

esport, entre ells el més engrescador: entrar a l'equip de rem de la UPC.  

 

PROGRAMA  

En funció de la dinàmica del grup es combinaran durant el curs la part més teòrica i la 

eminentment pràctica.  

Dins la teòrica es mostraran els diversos bots, rems i materials. També s’instruirà sobre els 

principals moviments i maniobres a realitzar sobre un bot (posició d’equilibri, bogar, ciar, 

embarcar, desembarcar...) i les normes bàsiques de circulació en el port de Barcelona.  

Encara dins la teoria es practicarà la tècnica en la màquina de remar estàtica (Ergòmetre), 

passant després a la piscina del simulador de rem que es troba al gimnàs.  

Els alumnes realitzaran les pràctiques a bord de ioles individuals, dobles i finalment de 4 en punta.  

Si l’alumne evoluciona suficientment podrà provar d’embarcar en un bot de modalitat Olímpica 

d’una persona (skiff) o de dues (doble escull).  

PLACES:  Màxim 10 persones  

  Mínim 4 persones  
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INCLOU:  

 Professor 

 Embarcacions 

 utilització dels vestidors i de les dutxes 

 assegurança del Reial Club Nàutic de Barcelona*  

 

RECOMANEM:  

 roba còmoda tipus xandall 

 vestit de bany i sabatilles d’esport  

(tots els participants podran fer ús dels vestidors de la instal·lació esportiva) 

 

IMPRESCINDIBLE: A totes les activitats d’aigua és imprescindible saber nedar. 

 

TERMINI D’INSCRIPCIONS: fins una setmana abans de començar l’activitat. 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: Reial Club Nàutic de Barcelona  

 

*Assegurança: L‘usuari té constància que el servei el realitzarà una empresa externa a la UPC, 

per això exonera de responsabilitat a la UPC de qualsevol reclamació per danys 

personals/materials que es puguin derivar per acció u omissió durant la realització de l'activitat 

contractada. Qualsevol reclamació s'haurà de tramitar a l'empresa que presta el servei.  

 

 

A on es fan les inscripcions?  
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 Oficines del Servei d’Esports de la UPC a tota la comunitat universitària UPC i públic en 

general.  

Poliesportiu de la UPC  

C. Jordi Girona, 1-3 (davant nº 14)   

Edifici PE. Campus Nord 08034 Barcelona  

Metro: línia 3 - Palau Reial/Zona Universitària.  

Bus: 60, 74  

Tel.: 93 401 17 16  

 

Crèdits de lliure elecció:  

Els curs de rem que ofertem és de  8 hores de durada, i per tal d’obtenir el reconeixement de 

crèdits hi ha dos maneres:  

 el curs bàsic de 8 h+ 2 h d'entrenament= 0,5  ECTS 

 el curs bàsic de 8 h+ 8 h d'entrenament =    1 ECTS 
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NOTES  

L'organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació d'aquest programa per tal de millorar el desenvolupament 

de l'activitat. 

 

Devolució de l’import específic de l ‘activitat 

En cas que no s'arribi al mínim d'inscrits assenyalats, l'activitat podrà ser anul·lada i es reemborsarà el preu íntegre de l’activitat en la que existeixi 

quota específica per a aquella activitat em concret. En general, sempre que no existeixin causes imprevistes d'última hora, com ara un accident o 

una malaltia (aquests casos hauran de ser comprovats amb un justificant del metge), o bé la suspensió de l'activitat, es seguirà la normativa 

següent: 

 

•  Fins a una setmana abans de tancar el termini d'inscripció es retornarà el 100% de l’import. 

•  A partir d'una setmana fins a tres dies abans de superar el termini d'inscripció es retornarà el 50%. Un cop superats aquests tres dies, no es  

             farà cap tipus de devolució. 

•  Un cop tancat el termini d'inscripció a l'activitat no hi haurà cap tipus de devolució. 

 

Assegurances 

Estudiants de la UPC menors de 28 anys:  

tot estudiant menor de 28 anys (de 1r, 2n i 3r cicle) queda acollit a l'Assegurança Escolar Obligatòria en el moment de formalitzar la matrícula. A 

partir d’aquest moment, us enviaran a casa la documentació on s’expliquen els passos a seguir. Qualsevol tipus de prestació s'efectuarà en els 

centres concertats amb la Mutualitat de l'Assegurança Escolar. En cas de ser atesos en algun centre que no tingui previst el recurs de l'A.E. pot 

sol·licitar-se la devolució de les despeses derivades, tenint en compte que es calcularan d'acord amb les tarifes oficials de l' A.E. 

Les gestions es faran a l'INSS (Sant Antoni Mª Claret, 5-11, tel. 93-284 93 58) aportant el Comunicat d'accident escolar - sol·licitud de prestació, la 

factura abonada i l'informe mèdic. 

 

Estudiants majors de 28 anys i membres no UPC:  

no queden coberts per l'Assegurança Escolar Obligatòria i, per tant, necessàriament hauran de contreure una altra assegurança (SS, etc.). La UPC 

posa al teu servei una assegurança que garanteix la suficient cobertura en cas d'accident, en els àmbits acadèmic i privat, i que cobreix tots els 

esports i activitats d’esbarjo organitzades per la UPC - sempre amb caràcter amateur-, exceptuant les següents activitats: esports aeris, boxa, lluita, 

arts marcials, automobilisme i motocicletes de més de 125 cc. Per obtenir informació sobre els centres concertats, prestacions i quota anual total de 

l'assegurança pels majors de 28 anys us heu de dirigir a la nostra pàgina web: http://www.upc.edu/esports/assegurances/inf-asseg. 

 La entitat organitzadora de l’activitat pot demanar en qualsevol moment la presentació del carnet de soci  del Servei d’Esports, el resguard del 

full d’inscripció a l’activitat, o el DNI, per tal de comprovar que el titular del carnet i el client és la mateixa persona. 

 En qualsevol moment el Servei d’Esports de la UPC pot fer una enquesta telefònica o escrita als inscrits per tal de reprogramar o conèixer la 

qualitat de les activitats ofertades. 


