ACTA

Mensual / Trimestral / Urgent

Reunió estaf tècnic EMVF

Hora Inici:

13:28h.

Data: 11/07/2017

Duració Estimada:

14:28h.

Duració real: 00:47h.

Assistència
Assistents: Coordinació, monitortizació i direcció
Ausents: Club Surf Formentera

Punt Important de la Reunió
·
·
·
·
·
·
·

Material (1)
Monitors i rotacions (2)
Alumnes i problemàtiques (3)
Cursos blau i marró (4)
Campus (5)
Disponibilitat de 2 equips TECNO per cessió de material (6)
Obra Social (7)

Altres ordres del dia
· Basura de tercers cada matí (8)
· Raparació de zòdiac ( vist i plau ) (9)

Conclusions /Resolucions
·

(1)

·

(2)

·

(3)

És necessari la incorporació de 3 walkies més. Tanmateix, hi haurà que demanar
més xalecs salvavides per al 2 n vaixell escola, atès que la resta de material és
utilitzat als cursos de diferents nivells.
Ja estan operatives les veles de 2m i aquest material hi ha més que suficient per
dur a terme les activitats a ple rendiment.
A partir de la segona quinzena es comencen les rotacions dels monitors una
vegada l'equip tècnic s'ha adapatat a la dinàmica de feina i les diferents
metodologies didàctiques.
Es tracta la possibilitat d'incloure menys alumnes ( actualment 11pax) al vaixell
escola, atès que el vaixell no té tans rols per a ocupacions d'aprenentatge.

·
·
·

·
·

·

Els nivells advançats hauran de practicar a la bahia de s'estany, atès que només
es disposa d'una zodiac, al igual que l'equip de regata.
(5) Els campus dels clubs que dinamitzaran la vela als seus programes d'estiu,
queden coberts per un monitor extern (què els honoraris es farà càrrec cada club
sol·licitant).
(6) Actualment no existeix la possibilitat de cedir material, atès que estarà tot ocupat
als mesos d'estiu per la demanada de l'alumnat que hi ha actualment. En tot cas, es
podrà fer servir si s' inclouen als cursos o en horaris que no es facin cursos ni
dinamizatció.
(7) Hi haurà que buscar es pai d'horari per realitzar les activitats d'usuaris adaptats i
de mobilitat reduïda.
(8) Els monitors es troben cada matí restes de basura de menjar i altres, atès que
turistes i persones desvinculades al Club Surf Fromentera i als cursos de l'EMVF,
estan utilitzant les taules de l'escola per a ús i oci propi. De manera que s'haurà de
buscar una laternativa per a prohibir el pas i la utilizatció de les instalacions
municipals.
(9) Es demana permís per purgar la zodiac cesada i/o reparar l'averia de la zodiac
auxiliar.
(4)

El President o Director dona per finalitzada la sessió a les (14:15h) hores, de la qual, com a
secretari/coordinador, aixeco acta.
Firma – Org. Superior

..

(En original)

Annexos que s’ inclouen: --

..

Firma- Direcció

(En original)

