- Apunts pràctics Quin material s’ha de preparar per
sortir a navegar?

Programa
Esport
Blau
Escolar

Muda completa de recanvi, gorra, crema
solar i ulleres de sol.

Com sabrem què cal fer quan s’arribi a
l’Escola de Vela?
El
professorat
del
Centre
Educatiu
acompanyarà a l’alumnat des de la sortida
del centre fins a la tornada. A l’Escola de Vela
seran rebuts pels tècnics del programa.
Tindran el temps pertinent per canviar-se de
roba i després es dividiran els alumnes en les
diferents
embarcacions.
Els
tècnics
explicaran com organitzaran la jornada, i
començaran la sessió, amb la voluntat que
tothom s’ho passi d’allò més bé, alhora que
s’aprenguin les principals habilitats de
l’esport i s’iniciïn en el coneixement del medi
marí, en directe.

Què passa si algú es fa mal?
El programa disposa d’una pòlissa d’assegurança
d’accidents establerta de mutu acord amb la
Federació Catalana de Vela i l’asseguradora
corresponent, perquè cobreixi tot l’alumnat
participant en el Programa Esport Blau Escolar
durant les sessions de l’esmentat programa en les
instal·lacions.
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Programa Esport Blau
Escolar
Què és i a qui va adreçat?
El programa ″Esport Blau Escolat″ és un
programa escolar de la Federació Catalana de
Vela, que vol acostar els esports de mar a
l’alumnat de 5è de l’educació primària (10-11
anys) dels Centres Educatius del litoral català.

Qui l’organitza?
El projecte l’organitza la Federació Catalana de
Vela, conjuntament amb la Secretaria General
de l’Esport del Departament de la Presidència i
el Departament d’Ensenyament.

Quins continguts treballa?

Quin funcionament té?

El programa combina educació i esport, i proposa
una activitat de formació poliesportiva en
esports de mar i medi marí, en el marc curricular
de l’àrea d’Educació Física, i amb un tractament
interdisciplinari.
Els continguts del programa es centren en uns
estàndards del Sistema d’Ensenyament Unificat.
Aquests es basen en tres nivells: Bàsic, Mitjà i
Avançat, més un nivell comú que inclou
conceptes iguals a les 5 disciplines: la Vela
Lleugera, el Windsurf, el Kitesurf, el Patí de Vela i
el Creuer.

El Consell Comarcal, amb el suport del Consell
Esportiu, gestiona el transport escolar fins a les
Escoles de Vela.

Com s’estructura?
El programa consisteix en 10 sessions anuals
impartides durant el 1r trimestre del curs (de
setembre a novembre) o en el 3r trimestre (d’abril
a juny), distribuïdes en una primera sessió
impartida pel professor del centre escolar, 4
sessions de vela lleugera col·lectiva, 4 sessions
de vela lleugera doble i individual i una última
sessió que consistirà en una jornada final de caire
lúdic competitiu, en una Escola de Vela.

Quins objectius té?
1. Impulsar la iniciació i el coneixement dels
esports de mar en l’entorn nàutic i marí, en la
població infantil, especialment en les comarques
costeres.
2. Educar mitjançant l’esport, a treballar en
equip, respectar el medi, divertir-se i conèixer
les nostres aigües amb la complicitat dels
mestres i dels tècnics d’esport.

3. Assolir l’autonomia del navegant garantint
un nivell adient de navegació.

S’avalua?
En
ser
un
programa
curricular,
el
desenvolupament de les sessions tenen el
seguiment de la inspecció d’educació de la zona
corresponent. Cada mestre l’avalua com una
unitat didàctica de l’àrea d’Educació Física, i
atenent els criteris d’avaluació establerts pel
Departament d’Ensenyament.
També s’expedeix un certificat a l’alumnat
conforme ha assolit els estàndards tècnics
d’ensenyament de les disciplines practicades.

Les Escoles de Vela faciliten les instal·lacions, el
material i els tècnics.
La Federació Catalana de Vela estableix la
coordinació
tècnica
general
i
facilita
l’assegurança.
El Departament d’Ensenyament vetlla pel seu
encaix en l’organització de les activitats
curriculars de les escoles, en fa la supervisió
mitjançant la inspecció d’educació i garanteix la
cobertura de la responsabilitat patrimonial i civil
de l’alumnat i acompanyants.
La Secretaria General de l’Esport i les seves
representacions territorials són les responsables
de la coordinació general del programa, i del seu
finançament global.

Com es pot continuar navegant
després del programa?
A Catalunya hi ha gairebé unes 70 Escoles de
Vela, associades a la Federació Catalana de Vela,
que ofereixen l’opció d’iniciar i tecnificar els
infants i joves en totes les modalitats dels esports
de mar.
Més informació a www.vela.cat · escola@vela.cat
· 93 224 39 00 (ext.2)

