Roger
Boixet
19 anys (16-6-2001) - Mataró
Vida personal

Habilitats

Porto navegant uns deu anys a
Mataró i voltants del maresme. Als
13 anys em van diagnosticar una
malaltia minoritària. He tingut
moltes dificultats al llarg de la
meva vida, tant dificultats normals
que pot tenir qualsevol persona com
les que m’han provocat dita
malaltia: pèrdua auditiva
bilateral, problemes de ronyó,
dificultats de relació social i
trastorn d’aprenentatge (dislèxia i
tdah), principalment. El meu
esforç, el suport de la meva
família i sobretot, descobrir el
món de la vela, m’han ajudat a
tirar endavant i arribar on sóc
ara. Per tant, l’esforç i els
entrebancs no em fan por ni em
limiten.

Contacte
Telèfon: 661 38 70 56

Experiència laboral

Correu electrònic: rboixet2001@gmail.com

TÈCNIC DE VELA
Escola Vela Mataró
2016-2020

Referències de feina
ESCOLA VELA MATARÓ
Carrer Port Mataró s/n 08301
Mataró
info@esxcolavelamataro.com
696 57 83 59
CENTRE DE NAVEGANTS (pràctiques EASE)
c/ Eduard Maristany - sector port,
moll de ribera - local 16-18, 08912
Badalona
640 58 36 30
info@centredenavegants.com

M’agraden els esports en
general, però sobretot els
que es practiquen a l’aire
lliure: BTT, senderimes,
nòrdic walking, i,
evidentment, tots els
relacionats amb el mar.
Sensibilitat i habilitat en
el tracte amb persones amb
discapacitat psíquica i
diversitat funcional.
Tinc pràctica amb tot tipus
de temes relacionats amb
esports nàutics i també sóc
autodidàcta quan cal.

Ensenyar a navegar a tot tipus
de persones.
Reparacions bàsiques
d'embarcacions.
Coordinar activitats a l'aigua.
He realitzat entrenaments.

Historial acadèmic
ESCOLA GEM
Parvulari,
primària i part de
la ESO

SALESIANS DE
MATARÓ
4rt d'ESO

ESCOLSA PIA
SANTA ANNA
Grau mitjà i grau
superior d'esports
CAFEMN i EASE

Curs de seguretat i
supervivència de la federació
catalana de vela.
Cicle final de vela acabant de
cursar. (una assignatura)
Iniciació al nordic walking
DEA (2019)
Practiques grau superior: Centre
de navegants
Pràctiques de grau mig: escola
vela Mataró.

