
Presentació

L’INEFC i la Fundació Isidre Esteve s’han proposat 
organitzar el curs de formació Tècnic/a en fitnes 
amb atenció a la discapacitat i mobilitat reduïda amb 
l’objectiu de proporcionar recursos i coneixements 
perquè professionals de l’activitat física i l’esport 
relacionats amb l’àmbit del fitnes puguin realitzar rutines 
d’entrenament per a persones amb discapacitat.  En 
acabar-lo, l’alumnat serà capaç d’atendre les persones 
amb lesió medul·lar en una sala de fitnes i podrà aplicar 
de forma progressiva les adaptacions i transferències a 
les màquines corresponents.

Les classes comptaran amb reconeguts professionals 
vinculats amb l’àmbit de la discapacitat, l’activitat física i 
l’esport inclusiu. 

Amb aquest curs l’INEFC i la Fundació Isidre Esteve volen 
contribuir a millorar l’atenció a la discapacitat en el món 
del fitnes i, en definitiva, seguir treballant per a la inclusió 
d’aquest col·lectiu. 

Tècnic/a en fitnes amb atenció a 
la discapacitat i mobilitat reduïda

15, 16, 22 i 23 de
novembre de 2013

Organitzen

http://www.inefc.cat/
http://fundacioisidreesteve.org/


Descripció del curs

Alumnat
(Mínim 18 - Màxim 30) 
Curs especialment adreçat a llicenciats i graduats en Ciències de l’activitat física i l’esport, monitors 
de fitnes, monitors esportius i altres col·lectius professionals relacionats. 
Requisits d’accés específics per fer el curs: coneixements bàsics en adaptació de tasques en 
persones amb discapacitat, teoria de l’entrenament, anatomia, biomecànica i fisiologia. 
Material que ha de portar l’alumnat: roba esportiva. 

Objectius del curs
1. Adquirir coneixements respecte a la lesió medul·lar, les seves característiques i conseqüències.
2. Adquirir recursos per realitzar rutines d’entrenament de fitnes per a les persones amb discapacitat.
3. Aprendre les tècniques de transferència dels usuaris cap a les diferents màquines d’una sala de 

fitnes i fer-ne servir adequadament els materials. 

Continguts
Aprenentatge del que comporta una lesió medul·lar, les seves conseqüències i aplicació a la vida 
diària i a l’entrenament.
Planificació d’entrenaments en una sala de fitnes per a lesionats medul·lars amb material 
convencional.
Utilització del material d’una sala de fitnes amb usuaris en cadira de rodes.
Coneixement dels canvis de la cadira rodes a la màquina i a l’inrevés (transferències).

Temporització i format
Nombre total d’hores: 24.
Cost: 105 euros.
Format: presencial.   
Lloc de realització: Poliesportiu Francesc Calvet (Sant Joan Despí).

Horari: de 9 a 13.30 i 15 a 21 hores.

Idiomes
Català i castellà

Criteris d’avaluació
80% d’assistència al curs.

Divendres 15 novembre

Tarda
16.30 - 17.00 h.  Benvinguda i acreditació
17.00 - 17.30 h. Presentació del curs
17.30 - 19.15 h.  Taula rodona: Del centre pont al centre de fitnes
 Coordinador: Javier Hernández 
 Ponents: Josep Puigbó, Ramón Arús i Nadia Rodríguez
19.15 - 19.30 h.  Presentació del vídeo: “ Fitness Inclusivo”

Dissabte 16 de novembre

Matí 
9.00 - 10.30 h.  Coneixement de la discapacitat física
 Professora: Dra. Lluïsa Montesinos
10.30 h.  Descans
11.00 - 13.30 h.  Lesió medul·lar i complicacions associades
 Professora: Dra. Lluïsa Montesinos

Tarda
15.00 - 17.00 h.  Respuesta del lesionado medular al ejercicio 
 Professor: Casimiro Javierre 
17.00 h.  Descans
17.30 - 20.30 h.  Respuesta del lesionado medular al ejercicio 
 Professor: Casimiro Javierre 

Divendres 22 de novembre

Tarda
17.00 - 21.00 h.  Individualización de programa de actividad física para la mejora de la  
 calidad de vida
 Professor: Pedro Ruiz

Dissabte 23 de novembre

Matí 
  9.00 - 11.00 h.  Bases de l’entrenament en lesionats medul·lars 
 Professor: Joan Rodriguez
11.00 - 11.30 h.  Descans
11.30 - 13.30 h.  Bases de l’entrenament en lesionats medul·lars 
 Professors: Joan Rodriguez i Lídia

Tarda
15.00 - 16.30 h.  Bases de l’entrenament en lesionats medul·lars
 Professor: Joan Rodriguez i Lídia Guerrero
16.30 - 18.00 h.  L’esport, una eina per la integració
 Ponent: Isidre Esteve
18.00 - 18.30 h.  Cloenda i lliurament de certificats
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Inscripcions

Procés d’inscripció
Presencial o telefònica
Període de matriculació: del 8 d’octubre al 6 de novembre.

Reserva de la plaça
Podeu sol·licitar la plaça en el curs contactant amb l’Oficina d’Informació, mitjançant qualsevol 
d’aquestes dues vies:
Per telèfon: 93 425 54 45, ext. 226 i 262.
Personalment: a l’Oficina d’informació del centre.

Confirmació de la plaça
Des de l’Oficina, un cop confirmada la disponibilitat de plaça al curs, se us farà arribar un document 
de pagament per abonar el seu import a qualsevol oficina de La Caixa de Pensions, “La Caixa”, dins 
dels 7 dies naturals des de la data de la seva recepció.

Formalització de la matrícula
Un cop heu fet el pagament, heu de formalitzar la inscripció fent arribar -mitjançant correu postal, fax 
o personalment- a la Secretaria d’Organització la documentació següent:
 • Comprovant del resguard de l’ingrés dels 105 euros.

Aspectes importants
1. Fins que no es realitzi el pagament de la matrícula i es faci arribar la documentació especificada 

en el punt anterior, la matrícula no es formalitzarà, i només es considerarà una reserva de plaça.
2. És convenient confirmar l’arribada de la documentació contactant amb la Secretaria 

d’Organització.
3. Si no es realitza el pagament durant el període establert (7 dies naturals a partir de la recepció 

del document), l’organització del curs considerarà que renuncieu a la vostra reserva i que, per 
tant, pot procedir a la cessió d’aquesta plaça a una altra persona interessada.

Per a més informació i contacte 
INEFC Centre de Barcelona 
Av. de l’Estadi, núm. 12-22, 08038 Barcelona
Tel. 934255445, ext 262 (Judit Viaña) jviana@gencat.cat

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Lloc de realització
Poliesportiu Francesc Calvet
Avinguda de Barcelona 45,
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

> veure mapa a Google

www.smilecomunicacion.com
www.smilecomunicacion.com
https://maps.google.es/maps?hl=es&authuser=0&q=Polideportivo+municipal+Francesc+Calvet+-+Sant+Joan+Desp%C3%AD&ie=UTF-8&ei=AH1NUsLGE8qrhAfO2oHgCA&ved=0CAgQ_AUoAg
mailto:jviana@gencat.cat
https://maps.google.es/maps?hl=es&authuser=0&q=Polideportivo+municipal+Francesc+Calvet+-+Sant+Joan+Desp%C3%AD&ie=UTF-8&ei=AH1NUsLGE8qrhAfO2oHgCA&ved=0CAgQ_AUoAg

