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PROGRAMA D’ACTIVITATS VELA (CURS 2016-2017) 

 

L’Institut Baix a mar i el Club Nàutic Vilanova han signat un conveni de col·laboració per                

organitzar un programa d’activitats nàutiques que té per objectiu donar a conèixer l’esport             

de la vela a l’alumnat del nostre centre. 

 

Diverses han estat les motivacions que ens han animat a tirar endavant aquesta iniciativa,              

pionera a nivell de la nostra ciutat: la tradició marinera i nàutica de Vilanova i la Geltrú, la                  

proximitat al port i a la platja del nostre centre, l’interès i col·laboració que ens ha mostrat el                  

Club Nàutic Vilanova i la gran acceptació que alguns dels nostres alumnes han demostrat              

al realitzar activitats relacionades el curs passat 2015/2016. 

 

Aquest conveni permetrà que al llarg del curs 2016-2017 tots els nois i noies d’ESO del                

nostre centre participin en diverses sessions teòrico-pràctiques que es desenvoluparan en           

les instal·lacions del Club Nàutic Vilanova (C/Escullera de Ponent s/n. 08800 Vilanova i la              

Geltrú) i en les del Port de Vilanova i la Geltrú. Aquest conveni tindrà continuïtat els cursos                 

següents de manera que l’alumnat pugui aconseguir diferents nivells, definits per l’Escola            

Catalana de Vela. Els títols que poden obtenir són:  

- Tècnic col·laborador 

- Tècnic nivell 1 

- Tècnic nivell 2 (correspondria a un CFGM) 

- Tècnic nivell 3 (correspondria a un CFGS) 

 
Durant la realització de les activitats els alumnes estaran acompanyats pels instructors i             

monitors de l’activitat i pel professorat d’educació física de l’institut. 
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Calendari 

Primer trimestre  

- Cada grup de 2n i 4t A i B d’ESO realitzarà 8 sessions de 2 hores, al llarg de 8                    

setmanes. 

 

Tercer trimestre:  

- Cada grup de 1r, 3r i 4t C d’ESO realitzarà 8 sessions de 2 hores, al llarg de 8                   

setmanes. 

 

Assegurança 

Tots els alumnes participants comptaran amb una assegurança d’accidents inclosa amb el            

preu de l’activitat.  

 

Autoritzacions 

Els pares haureu de signar l’autorització que us facilitem en un full adjunt, conforme esteu               

d’acord en que el vostre fill/a participi en el projecte d’activitats nàutiques i que, quan               

s’escaigui, vagi i/o torni pel seu compte a les instal·lacions del CN Vilanova i la Geltrú i al                  

port de Vilanova i la Geltrú, segons s’indicarà en l’horari de les activitats. 

També signareu una declaració fent constar que el vostre fill/a sap nedar. En cas que un                

noi/a no sàpigui nedar, també podrà participar en el programa, realitzant activitats en terra o               

pràctiques de natació amb el professor d’educació física. 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
 
Institut Baix a mar 
 
c. Àncora, 29 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel. 93 657 17 42 
Fax 93 816 06 46 
correu@iesbaixamar.com 
http://www.iesbaixamar.com 
  
 

Material 

 

Què cal que portin posat: 

A L’ESTIU A L’HIVERN 

● Gorra o visera, ulleres de sol 
● Crema protectora 
● Calçat esportiu 
● Samarreta blanca 

● Xandall o similar 
● Calçat esportiu 
● Anorac, cangur o tallavent 
● Barret de llana 
● Neoprè 

Què cal que portin a la bossa o motxilla: 

● Una muda completa de recanvi 
● Una tovallola i estris de bany per si es vol fer ús de les dutxes del vestidor.  

 

IMPORTANT: Realitzar un bon esmorzar (sucs, acompanyats de menjar sòlid, pastes o            

entrepà) 
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Preu de l’activitat 

El cost de les activitats de vela pel curs 2016-2017 és de 75,00 € per alumne/a. El                 

pagament s’haurà de fer efectiu realitzant un ingrès en el nr de compte corrent de l’institut.                

En el moment de realitzar el pagament heu de fer constar la informació següent: 

● Concepte: Vela (curs) ESO 

● Ordenant: nom i cognoms de l’alumne/a (NO el dels pares) 

● Nº del compte corrent on s’ha de fer l’ ingrés: ES08 0081 1633 4700 0103 9206                

(Banc Sabadell). 

● Quantitat a ingresar: 75,00 € 

● Beneficiari: Institut Baix a mar 

 

Quan s’hagi completat l’operació, us lliuraran (o haureu d’imprimir) un resguard de            

pagament que s’haurà de lliurar al professor/a d’educació física com a molt tard el 17 de                

febrer de 2017.  

 

Atentament,  

Institut Baix a mar 

c. Àncora, 29 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel. 93 657 17 42 

Fax 93 816 06 46 

correu@iesbaixamar.com 

http://agora.xtec.cat/insbaixamar/ 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/insbaixamar/
http://agora.xtec.cat/insbaixamar/
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Projecte d’activitats de vela (curs 2016-17) 

 

En/na ..........................................................., amb DNI/NIE ............................, com a       

mare/pare/tutor(a) legal de l’alumne/a .................................................., de ……….. d’ESO,        

AUTORITZO 

1. El meu fill/a a participar en el projecte d’activitats de vela organitzat per l’Institut Baix               

a mar i el Club Natació Vilanova i la Geltrú al llarg del curs 2016-2017. 

2. Que el meu fill/a vagi i/o torni pel seu compte a les instal·lacions del Club Natació                

Vilanova i la Geltrú, els dies i hores indicats en l’horari de les activitats. 

 

DECLARO 

Que el meu fill/a 

(  ) SÍ sap nedar 

(  ) NO sap nedar 

I perquè així consti als efectes oportuns signo aquest document. 

 

 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal 

 

Cal lliurar aquest escrit degudament complimentat i signat al professor/a d’educació física            

juntament amb el resguard de pagament de l’activitat. Data límit de lliurament: 17 de febrer               

de 2017.  

 


