XVIII CONGRÉS VIRTUAL ESCOLES DE VELA
HOMOLOGADES COMUNITAT VALENCIANA
La cita anual que representa el congrés d'Escoles Homologades s'ha consolidat any rere
any com una oportunitat de trobada i d'aprenentatge per als directors i responsables de
les escoles de la xarxa. Enguany en l'actual situació de crisi sanitària no és aconsellable
realitzar el congrés en el format habitual, tindre reunions presencials i realitzar
desplaçaments. Proposem este nou format virtual, que ens permetrà no faltar a la cita i
segurament congregar als nostres associats amb més tranquil·litat en un any tan
especial. Gràcies a l'acord de col·laboració de la FVCV amb els organitzadors del Virtual
València Boat Xou, també ens sumem a la seua cita i organitzem el XVIII Congrés
d'Escoles de Vela en un format online. A més, està obert a tots aquells aficionats de la
Vela que vullguen connectar-se i visitar l'estand virtual de la FVCV. Esperant que este
esforç d'organització, en estes circumstàncies, facen la cita el suficienteme
ORGANITZA:
Federació de Vela Comunitat Valenciana

COL·LABOREN:
Virtual Valencia Boat Show
Comandancia de Marina de Valencia y Castellón
Centro de Historia y Cultura Militar-Centro
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor – Programa Bandera Azul

DATES:
Del 28 al 31 d´octubre

LLOC:
Plataforma digital del Virtual Valencia Boat Show
Connexió per Zoom, l'enllaç serà enviat per mail 24 hores abans
DIRIGIDO A:
•
•
•

Directors de les EVH
Gerents i Presidents de clubs nàutics federats
Tècnics i aficionats a l'esport de la Vela

INSCRIPCIONS:
Omplir el formulari de l'enllaç: Formulari inscripció
DATA LIMITE D´INSCRIPCIÓ: 27 D´OCTUBRE

PROGRAMA:
Dimecres 28 d´octubre de 18h a 19h
-Inauguració del Congrés
-Análisi de la Temporada per Luis Faguas
-Debate y objetivos Central Escoles 2021
Dijous 29 d´octubre de 18h a 19h
- Ferramentes de Gestió digital en una Escola de Vela per Jose Manuel Liceras,
Director Esportiu FVCV i Luis Faguas, Director Central Escoles FVCV
Divendres 30 d´octubre de 18h a 19h
- Taula redona sobre el projecte Escola de Vela Blava moderadores Eva Garcia i
Virginia Yuste de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor - Programa Bandera Blau
Dissabte 31 de octubre de 18h a 19h
- Taula redona sobre el projecte de la Cultura de la Vela moderadors Tinent de Navili
Juan Jose Esteban i Alberto Luis Coordinador Acadèmia Nàutica FVCV
-Clausura del Congrés

