Activitats a

ESCOLES DE VELA
dels Clubs dels Ports

del MARESME

Club Nàutic Arenys de Mar / Club Nàutic El Balís
Club Vela Mataró / Club Nàutic Premià
Club Nàutic El Masnou
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Introducció
Benvinguts al Maresme, un territori de mar, esport, cultura i
gastronomia en el que podreu gaudir d’un clima excel·lent,
amb condicions de vent i de temperatures moderades
que ens permeten practicar la vela tot l’any de manera
privilegiada.
La comarca té una gran tradició marinera, nàutica i
esportiva i l’oferta d’activitats es fa des d’instal·lacions
amb un llarg recorregut en el món de l’esport i en les que
es desenvolupa l’activitat esportiva mitjançant l’ús de
materials de primera qualitat, professionals orientats al
servei i una oferta diversificada i adaptada.
Aquest catàleg és un recull de les activitats de vela que es
poden desenvolupar en les Escoles de Vela dels ports del
Maresme en tres àmbits: família, centres escolars i empresa.
Totes les entitats que hi veureu representades són
organitzacions esportives sense ànim de lucre que vetllen
per la promoció de la nàutica esportiva, la vela i la pràctica
d’activitats culturals relacionades amb el mar, la vela,
l’ecologia.
L’activitat a bord d’una embarcació de vela lleugera o
de creuer es fa amb grups reduïts, el que ens permet una
interacció molt propera entre l’instructor i els companys,
la qual cosa ens porta a una atenció personalitzada i
focalitzada en la pràctica i la millora permanent.
Sigueu, doncs, benvinguts a l’Escola de Vela, un poliesportiu
marítim molt a prop de casa en el que gaudir de la natura,
dels espais oberts, del nostre clima, del mar i on compartir
un espai de lleure amb les amistats, l’entorn familiar,
escolar i laboral.
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Escoles reconegudes
per l’Escola Catalana
de Vela de la Federació
Catalana de Vela
Les escoles dels ports del Maresme som centres reconeguts
per l’ESCOLA CATALANA DE VELA, és a dir que complim els
requisits legals, didàctics, de recursos materials, seguretat i
gestió de l’escola.
Disposem de tots els permisos legals i assegurances, d’acord
amb la legislació vigent, necessaris per l’activitat que es
porta a terme.
Garantim que els diferents ensenyaments que es realitzen
segueixen els Estàndards d’Ensenyament de la vela establerts
per la Federació Catalana de Vela i potenciem l’ús del
material didàctic..
L’equip tècnic compleix amb les obligacions descrites per la
Llei de l’Exercici Professional de l’Esport a Catalunya 3/2008,
de 23 d’abril.
Les embarcacions compten amb els elements necessaris per
garantir el bon aprenentatge dels seus ocupants i disposem
d’embarcacions de suport i de recursos materials suficients
per garantir la seguretat a mar.
Cada grup de treball disposa d’un servei de radiocomunicació
entre l’activitat al mar i la base a terra, amb l’oficina de
coordinació.
És obligatori l’ús de l’armilla d’ajut a la flotabilitat durant
l’activitat a mar.
Les instal·lacions són adients al volum
i tipus d’activitats programades, i
disposen d’aules equipades per a poder
desenvolupar ensenyaments teòrics.
Cada centre disposa d’un Pla de seguretat
bàsic que és conegut pels seus empleats.

Naveguem a Vela !
Un veler és una màquina ecològica que aprofita el vent com
a principal font d’energia per avançar

És conduïda gràcies al treball en equip

Equilibri

La Vela és...
Per passar-ho bé a prop de
casa, per conèixer el nostre
entorn des d’un punt de vista
diferent
El objectius són descriptibles
i assolibles, la progressió és
ràpida i l’èxit en la pràctica
és evident

Conducció

Orientació de les veles

Al Maresme gaudim de vents suaus i clima temperat, i tenim
unes condicions meteorològiques ideals per desenvolupar una
activitat nàutica tot l’any, les més moderades del litoral català

T’esperem a les Escoles

de vela dels clubs dels ports
esportius del Maresme

Un poliesportiu
marítim a prop de casa
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Vela per a les famílies / Sailing for families
Les escoles del Maresme disposen
de gran diversitat de material que
permet adequar l’activitat a l’edat i
les capacitats de qui practica i a les
condicions de vent
L’aval de l’Escola Catalana de Vela
(Federació Catalana de Vela) permet
oferir els nivells de qualitat i seguretat
exigibles

És una activitat esportiva de natura
Hi podem participar tots alhora
És ideal per practicar en períodes de
lleure: Nadal, Setmana Santa, Estiu...
Es pot practicar amb continuïtat, com un
esport de lleure i/o de competició per a
petits i grans durant tot l’any

Gran ventall de tipologies d’activitat
familiar:
Batejos de vela familiars: sortides d’una hora
Festes d’aniversari: celebracions originals per
a totes les edats
Activitats fetes a mida per a ocasions
especials
Pre-vela: iniciació a la vela a través del joc
Extraescolars: pràctica regular de l’esport en
temps de lleure
Continuïtat: pràctica regular de l’esport 1-2
cops per setmana
Equips de competició i flotes: tecnificació
i competició en classes infantils, juvenils i
sèniors
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Metodologia a mida en funció de
l’activitat

ela...
Pots practicar V
Els caps de setmana
Durant les vacances d’estiu
Les tardes després de l’escola
Durant un pont
Un dia festiu
Una tarda lliure

O quan tu vulguis navegar!

És una activitat en el medi natural,
a l’aire lliure, fora d’espais tancats,
sense sorolls, sense hiperactivitats, en
contacte amb els elements que ens
envolten: el sol, l’aigua, el vent..
En instal·lacions amb bona
accessibilitat: estacions de tren i bus
molt properes i sortides directes des
de la NII

La Vela és...
Per a qui li agradi el mar, ho
hagi provat un dia o no ho
hagi fet mai, pels qui els seus
avantpassats han viscut del
mar, per a totes les famílies i
totes les edats, per a tothom
de 4 a 99 anys!

És una activitat amb contingut esportiu,
de coneixement del territori, de cultura
Una activitat familiar pot ser un magnífic tast
per veure si agrada l’esport, com a opció de
continuïtat per a infants i pares. També una
oportunitat de comentar la jornada un cop a
casa, un motiu potent d’interacció

Valors afegits
Treball en equip
Importància de la cura de les coses
Respecte al medi ambient
Potencia l’autosuficiència infantil
Enfortiment dels llaços familiars “Comparteixo l’esport amb el meus”
Coneixement del territori des d’una nova perspectiva, des del mar
Coneixement del mar i dels seus sistemes de flora i fauna, de la seva
història

Quantes activitats poden oferir tot això?
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Vela per als centres d’ensenyament / Sailing for schools
Grups reduïts naveguen amb una
embarcació col·lectiva
Rati monitor-alumne entre 6 i 9
Navegació amb instructor a bord
Rotació de funcions per practicar
els diferents llocs de treball de
l’embarcació
Exercicis de pràctica de maniobres,
parada-arrencada i navegació en
rumbs bàsics

La navegació a vela és una activitat
esportiva i educativa que es
desenvolupa en el medi natural
La transversalitat de l’activitat permet
dissenyar un itinerari curricular que
integri la resta de matèries;
engloba coneixements
Esportius
Coneixement del medi
Tecnològics
Humanístics
Científics

Activitats
Bateig
Jornada multiactivitat, per exemple, com a
premi de final de curs, durant una setmana
blava, per a festivitats especials, setmanes
culturals...
Vela escolar per crèdits (unitat didàctica,
crèdit de síntesi, crèdits variables)
Vela escolar a la carta - activitat
transversal tematitzada - ecologia,
Barcelona World Race, Olimpisme, el port:
una ciutat a petita escala, etc.
Sortides educatives

L’activitat fomenta l’aprenentatge i
respecte al medi ambient i el treball en
equip d’una manera integrada
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L’enfocament educatiu s’assoleix en un
clima distès d’entreteniment en grup

ela...
Pots practicar V
Tot el curs
Activitats de durada variable:
sortides de matí, tarda, tot un
dia, colònies...

Molt a prop de casa
Es realitza en un poliesportiu marítim i
a l’abast de tothom: els Clubs Nàutics
El poliesportiu marítim és un espai
obert en permanent contacte amb el
mar, el vent, el sol
A cada un dels ports del Maresme
hi trobaràs una Escola de Vela
a disposició del teu centre
d’ensenyament

La Vela és...
Per a Primària, Secundària,
ESO, Batxillerat, Cicles
formatius, Graus...

Valors afegits
Per al sistema educatiu:
Facilita l’atenció a la diversitat
Esdevé eix transversal entre matèries
Utilitza l’entorn geogràfic
Desenvolupa activitats esportives en el medi natural
Treballa l’equilibri i l’agilitat

Per l’alumnat:
Desenvolupen habilitats
Assoleixen nivells de navegació que es poden certificar
Adquireixen una formació que serveix de base per a futures sortides
professionals en una escola de vela, port esportiu, club nàutic
Es diverteix gaudint de noves sensacions com desplaçar-se per
damunt les ones, treballar en equip, conduir una embarcació!
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Vela per a empreses / Sailing for companies
Rati aproximat de 4 a 6 persones
per embarcació
>> Briefing previ de conceptes:
QUÈ farem, QUINS exercicis,
COM repartim funcions i nocions
bàsiques de seguretat
Instructor a bord de l’embarcació
per tenir la informació
imprescindible
Sistema rotatiu de rols dins
l’embarcació

La navegació d’empresa és una
activitat esportiva en equip que
permet gaudir de l’entorn natural

Tipus d’activitats que s’hi emmarquen:
Mini regata: sèrie de mini regates de
recorregut curt
Jornades lúdico-nàutiques: combinació de
navegació i experiències
Rotació d’activitats per estacions
(multiactivitat)
Activitats complementàries / paral·leles
Cross-sailing: crononavegació en un
recorregut curt marcat per boies
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Tot en un ambient distès però
enfocat a aconseguir objectius

Al Maresme pots
practicar Vela
tot l’any
Activitats amb durada
mínima de 2 hores

És una activitat en el medi natural, a
l’aire lliure, fora d’espais tancats, sense
telèfons, ni ordinadors, en contacte
amb els elements que ens envolten: el
sol, l’aigua, el vent

La Vela és...
Des de per al petit
comerç a grans empreses,
des d’un grup reduït de
personal, un departament
o l’empresa sencera
Sense limitacions d’edat

Incentivació
L’empresa podrà incentivar equips de
treball a través de:
La navegació de lleure
Assoliment d’objectius: comunicació,
diversió...
intercanvien
rols

desenvolupen
habilitats

treballen
en equip

els
empleats
resolen
actuacions
prèviament
dissenyades

manifesten
l’agraïment
es
relacionen
en un nou
entorn

L’equip s’enforteix….
Ho hem aconseguit !
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Club Nàutic Arenys de Mar
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Escola de Vela

Instal·lacions

Bateig de Mar

Proximitat amb el centre del poble i el seu mercat
diari

Caiac

Pàrquing propi i pàrquing gratuït a menys de 5
minuts del Club Nàutic

Cursos i Sessions de vela (tots els nivells)
Packs personalitzats tant a nivell individual,
com col·lectiu

Bar-Restaurant, amb una gran selecta oferta
gastronòmica

Casal d’estiu

Club Social amb Pantalla gegant, Sala de
Reunions, Biblioteca, Saló amb xemeneia i més

Tallers nàutics i programes educatius
d’acostament al mar
Festes Infantils

Dues piscines (una infantil) i Gran Terrassa
Solàrium

Escola de Submarinisme, Paddle Surf (SUP) i
Rem

Accés gratuït Wi-Fi a tota la Zona del Club Nàutic
Xerrades i conferències sobre temes nàutics, i
exhibicions d’art

Organització de regates socials cada cap de
setmana i quatre regates l’any d’alt nivell

Activitats de pesca esportiva
Amarradors de 6 a 20 metres d’eslora

Tecnificació

Dues zones de varada amb rampa d’accés marterra per embarcacions de petit calat

Flota d’Optimist
Flota de Làser

Zona Portuària, s/n
08350 Arenys de Mar
Barcelona
Tel. 93 792 16 00
www.cnarenys.com
info@cnarenys.com
@cnarenys
Club Nàutic d’Arenys de Mar

Àmplia explanada per a l’allotjament i hivernada
d’embarcacions fins a 6 metres d’eslora
Panyols per accessoris nàutics
Vigilància amb càmeres de TV i Servei de
marineria 24 h
Varador per a reparacions i manteniment, disseny,
pintura, electricitats, electrònica, tapisseria, etc
Grua 10 Tn i Travelift 200 Tn
Subministrament de combustible
Salvament Marítim i Creu Roja
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Club Nàutic El Balís
Sant Andreu de Llavaneres
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Escola de Vela
Pre-Vela (de 4 a 6 anys), infantils (de 7 a 12
anys), juvenils (de 13 a 18 anys), estudiants,
joves, pares, singles, séniors...
Continuitat en format de Packs caps de setmana
Extraescolars per nens i joves de la zona
Classes particulars i activitats a mida per a
grups
Festes infantils
Aules equipades amb tv
Zona de varada / Rampa flotant

Activitats esportives
Cursets de natació
Fitness Center, noves intal·lacions
Activitats dirigides de fitness
Pàdel; 2 pistes per a campionats i classes
Escola de submarinisme
Motonàutica
Campionats socials de totes les modalitats
esportives

Instal·lacions
Piscina

Carretera N-II, km. 651,5
Sant Andreu de Llavaneres
Barcelona
Tel. 93 792 91 35
www.cnelbalis.com
info@cnelbalis.com
@cnelbalis
Club Náutico el Balís
CN El Balís
cnelbalis
cnelbalis

Club social
Accés wi-fi gratuit
Lloguer d’espais per a reunions d’empresa i
celebracions

Wave Center
(Platja Club Nàutic El Balís)
Pàdel Surf
Body Surf
Caiac
Futbol platja
Volei
Zona recreativa infantil

Tecnificació
Flotes de regata (equips de competició)
Infantil: Optimist
Juvenils: 420, 29er
Windsurf
Sènior i Màsters: Làser
Monotips: J80
Creuer de tripulació, Solitaris i A Dos

Pàrquing amb circuit tancat de videovigilància

Esportistes d’Alt nivell: Campions del món de
29er, 420, J80; campions d’Espanya de 420, 470

Control d’accessos les 24 h del dia

Esportistes en programa preolímpic

Àmplia oferta de serveis de restauració
775 amarraments entre 8 i 30 metres d’eslora
-Serveis portuaris consultables al web-

Organització Esdeveniments
Regates de vela lleugera, creuer i monotips
Grans esdeveniments esportius
Activitats de pesca esportiva
Xerrades i conferències de temes nàutics i
mediambientals
Tallers familiars i festes socials per a infants
tematitzades
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Club Vela Mataró
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Escola de Vela

Vela per a tothom

Cursos intensius de vela i caiac, per adults, joves
i infants

Programes per a col·lectius específics en
col·laboració amb Sailability Catalunya

Formació contínua de vela i caiac
Sessions individuals

Treballa amb una filosofia inclusiva i de
complementarietat

Abonament lliure a flota

Objectius

Ens trobem al Port de Mataró,
a les instal·lacions del Club
Vela Mataró, al Pantalà R
Tel. 696 57 83 59
www.escolavelamataro.com
info@escolavelamataro.com
@EscolaVela
/escolavelamataro
velamataro

Instal·lació portuària
i de Club
1.080 amarraments
7.000 metres quadrats de zona comercial
Certificat EMAS i Bandera Blava europea de la
qualitat 1998-2013

Ensenyar la navegació a vela lleugera i caiac dins
un marc de seguretat

Local social i oficines del Club de vela

Propiciar l’afició a la navegació i a la nàutica
esportiva

Zona de varada d’embarcacions de vella lleugera

Formar formadors i formadores
Treballar la inclusió i complementarietat des de
la base

Taulell d’anuncis
Rampa flotant
Zona de vestuaris i dutxes
Organització de regates i lligues

Desenvolupar contínuament un equip de
voluntariat qualificat i motivat, i comptar amb una
plantilla tècnica de persones de tots els perfils
Treballar per a l’accessibilitat de la nàutica
esportiva en un marc de diversitat
Desenvolupar accions de Responsabilitat Social i
Solidaritat
Treballar per mantenir uns preus ajustats a
la despesa i una gestió transparent i fidel a la
filosofia, per tal de fer l’activitat el més accessible
possible

Club Vela Mataró
Tel. 93 790 17 75
www.clubvelamataro.com
info@clubvelamataro.com
Port Mataró - Local A-C-6
Ap. Correus, 211
08300 Mataró
Barcelona
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Club Nàutic Premià
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Escola de Vela

Escola de Creuer

Tecnificació

Parc Estiu (entre 4 i 15 anys)

Creuers de 37 peus:

Flota d’optimist i juvenil

Pack trimestrals de vela

Tripulacions de fins a 7 persones

Flota de Creuer amb tripulació i de solitari

Activitats de vela a mida per grups

Navegació diürna

Classes particulars

Navegació nocturna

Activitats en Kayac

Navegacions de llarga distància

Tallers de pesca i mediambientals

Pernoctacions a bord

Bar-Restaurant

Posicionament i coneixement astronòmic

Club Social

Programes d’iniciació
Programes específics: Radar, sextant, etc.
Cami Ral, s/n Edifici Platja
08330 Premià de Mar
Barcelona
Tel. Escola de Vela 697 29 58 82
Tel. Oficina 93 752 35 87
www.nauticpremia.net
escoladevela@nauticpremia.net
Club Nàutic Premià

Pràctiques no homologades per a titulats PER,
Patró de IOT, capità

Instal·lacions del Club

400 socis
Piscina de 20 m.
Vestidors
Lloguer de sala per reunions i convencions

Bateig Familiar i Sortides d’un dia

Grua de 10 tones

Cursos de creuer a Vela i Reciclatge del teus
coneixements

Servei de grua i varador amb tots els serveis de
reparació i manteniment

Formació de tripulació de creuer i iniciació a les
regates

Pàrking

Classes particulars

Zona de Varada i rampa flotant

Botigues de pesca, submarinisme i nàutica
240 amarraments entre 6 a 12 mts.

Escola de Submarinisme

Xerrades de temes nàutics

Escola de Rem

Organització d’esdeveniments esportius

Organització de regates socials tots els diumenges
de creuer

Escola de Pesca
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Club Nàutic El Masnou
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Escola de Vela

Tecnificació

Instal·lacions

Equips de competició de vela en totes les
categories

Base Nàutica

Continuïtat sense compra d’embarcació
Lloguer de windsurf i pàdel surf

Optimist (G1-G2 i G3)

Bones comunicacions amb transport públic o privat

420

2 parades de rodalies Renfe

470

Accés en Autobús

Europa

Aparcament

Làser (4.7, Radial i Standard)

Baixador públic d’accés des del poble

Patí a vela (sènior i júnior)

Piscina de 50 m a l’aire lliure

Windsurf

Xarxes de vòlei platja

Kite surf

Pista de futbol platja

Creuer

Camps de petanca

Equips federats de vòlei platja

Instal·lacions indoor

Secció de triatló

Gimnàs

Tècnics d’alt nivell

Sales d’activitats dirigides

Regatistes olímpics del planter

Zona wellness amb centre de talassoteràpia
d’aigua salada

Campus d’estiu

Passeig Marítim, s/n
08320 El Masnou
Barcelona
Tel. 93 555 06 05
www.nauticmasnou.com
cnm@nauticmasnou.com
@nauticmasnou
/clubnauticelmasnou

Platja del club

Servei de fisioteràpia i estètica
Restaurant
Organització d’excursions culturals, sortides de
senderisme, tallers, petanca, jocs de cartes, bridge
i canastra
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Introducción
Bienvenidos al Maresme, un territorio de mar, deporte,
cultura y gastronomía en el que podréis disfrutar de un clima
excelente , con condiciones de viento y de temperaturas
moderadas que permiten practicar la vela todo el año de
manera privilegiada.
La comarca tiene una gran tradición marinera náutica
y deportiva y la oferta de actividades se hace desde
instalaciones con un largo recorrido en el mundo del deporte
y en las que se desarrolla la actividad deportiva mediante
el uso de materiales de primera calidad profesionales
orientados al servicio y una oferta diversificada y adaptada.
Este catálogo es una recopilación de las actividades de
vela que se pueden desarrollar en las Escuelas de Vela de
los puertos del Maresme en tres ámbitos: familia, centros
escolares y empresa.
Todas las entidades que veréis representadas son
organizaciones deportivas sin ánimo de lucro que velan por
la promoción de la náutica deportiva, la vela y la práctica
de actividades culturales relacionadas con el mar, la vela,
la ecología.
La actividad a bordo de una embarcación de vela ligera
o de crucero se hace con grupos reducidos, lo que nos
permite una interacción muy cercana entre el instructor y
los compañeros, lo que lleva a una atención personalizada
y focalizada en la práctica y la mejora permanente.
Sed, pues, bienvenidos a la Escuela de Vela , un polideportivo
marítimo muy cerca de casa en el que disfrutar de la
naturaleza, de los espacios abiertos, de nuestro clima, del
mar y donde compartir un espacio de ocio con los amigos,
el entorno familiar, escolar y laboral.
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Escuelas reconocidas por
la Escuela Catalana de
Vela de la Federación
Catalana de Vela
Las escuelas de los puertos del Maresme somos centros
reconocidos por la ESCUELA CATALANA DE VELA, es decir
que cumplimos los requisitos legales, didácticos, de recursos
materiales, seguridad y gestión de la escuela.
Disponemos de todos los permisos legales y seguros, de
acuerdo con la legislación vigente, necesarios para la
actividad que se lleva a cabo.
Garantizamos que las diferentes enseñanzas que se realizan
siguen los Estándares de Enseñanza de la vela establecidos
por la Federación Catalana de Vela y potenciamos el uso del
material didáctico.
El equipo técnico cumple con las obligaciones descritas por
la Ley del Ejercicio Profesional del Deporte en Cataluña
3/2008, de 23 de abril.
Las embarcaciones cuentan con los elementos necesarios
para garantizar el buen aprendizaje de sus ocupantes y
disponemos de embarcaciones de apoyo y de recursos
materiales suficientes para garantizar la seguridad en el
mar.
Cada grupo de trabajo dispone de un servicio de
radiocomunicación entre la actividad en el mar y la base en
tierra, con la oficina de coordinación.
Es obligatorio el uso del chaleco de ayuda a la flotabilidad
durante la actividad en el mar.
Las instalaciones son adecuadas al volumen y
tipo de actividades programadas, y disponen
de aulas equipadas para poder desarrollar
enseñanzas teóricas.
Cada centro dispone de un Plan de seguridad
básico que es conocido por sus empleados.

La Vela es...

Vela para las famílias
Es una actividad deportiva de naturaleza
Podemos participar todos a la vez
Es ideal para practicar en periodos de ocio: Navidad, Semana
Santa, Verano...

Para quien le guste el mar,
lo haya probado un día o no
lo haya hecho nunca, para
quienes sus antepasados han
vivido del mar, para todas las
familias y todas las edades,
¡para todos de 4 a 99 años!

Se puede practicar con continuidad, como un deporte de ocio y/o
de competición para pequeños y mayores durante todo el año

Gran variedad de tipologías de actividad familiar:
Bautizos de vela familiares: salidas de una hora
Fiestas de cumpleaños: celebraciones originales para todas las
edades
Actividades hechas a medida para ocasiones especiales
Pre- vela: iniciación a la vela a través del juego
Extraescolares: práctica regular del deporte en tiempo de ocio
Continuidad: práctica regular del deporte 1-2 veces por semana
Equipos de competición y flotas: tecnificación y competición en
clases infantiles, juveniles y seniors

Valores añadidos
Trabajo en equipo
Importancia del cuidado de las cosas
Respeto al medio ambiente

Es una actividad con contenido deportivo,
de conocimiento del territorio, de cultura
Una actividad familiar puede ser una magnífica
cata para ver si gusta a los niños, como opción
de deporte de continuidad para todos. También
una oportunidad de comentar la jornada una
vez en casa, un motivo potente de interacción

Potencia la autosuficiencia infantil
Fortalecimiento de los lazos familiares “Comparto el deporte con los míos”
Conocimiento del territorio desde una nueva perspectiva, desde el mar
Conocimiento del mar y de sus sistemas de flora y fauna, de su historia

¿Cuántas actividades pueden ofrecer todo esto?

Las escuelas del Maresme disponen
de gran diversidad de material que
permite adecuar la actividad a la
edad y las capacidades de quien
practica y a las condiciones de viento
El aval de la Escuela Catalana de
Vela (Federación Catalana de Vela)
permite ofrecer los niveles de calidad
y seguridad exigibles
Metodología a medida en función de
la actividad

r...
Puedes practica
Los fines de semana
Durante las vacaciones de verano
Las tardes después de la escuela
Durante un puente
Un día festivo
Una tarde libre

¡O cuando tú quieras navegar!
Es una actividad en el medio
natural, al aire libre, fuera de
espacios cerrados, sin ruidos, sin
hiperactividades, en contacto con los
elementos que nos rodean: el sol, el
agua, el viento
En instalaciones con buena
accesibilidad: estaciones de tren y
bus muy cercanas y salidas directas
desde la NII
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Introduction
Welcome to El Maresme, a region of sea, sports, culture and
gastronomy! We invite you to enjoy our excellent climate,
with wind conditions and moderate temperatures that
allow us, in a privileged way, to practice sailing all year
round.
The region has a great maritime, nautical and sporting
tradition; with facilities with a long history in the world
of sport offering diversified and adapted sports activities
carried out by service-oriented professionals using topquality materials.
This catalogue is a compilation of sailing activities that can
be practiced in the Sailing Schools in El Maresme’s ports in
three areas: families, schools and companies.
All the entities represented here are non-profit sports
organizations that work to promote nautical sports, sailing
and the practice of cultural activities related to the sea,
sailing and ecology.
The activity aboard a sailing dinghy or cruiser is done in
small groups, allowing close interaction between the
instructor and participants, thus enabling us to provide
personalized attention focused on practice and permanent
improvement.
We welcome you to the Sailing School, a maritime sports
centre very close to home where you can enjoy nature,
open spaces, our mild climate and the sea, and where
you can share a recreational space with friends, family
members, classmates and co-workers.

Schools recognized by
the Catalan Sailing
School of the Catalan
Sailing Federation
The schools in the ports of El Maresme are centres
recognized by the CATALAN SAILING SCHOOL, meaning that
we comply with legal requirements and requisites in the
areas of instruction, material resources, safety and school
management.
We have all the legal permits and insurance that, in
accordance with existing legislation, is necessary for the
activity we carry out.
We guarantee that the different courses we teach follow the
Standards for Sailing Education established by the Catalan
Sailing Federation. We encourage the use of educational
materials and propose and participate in the development
of new materials.
The technical team meets the obligations described by Law
3/2008 of the Generalitat de Catalunya, of 23 April, on the
Exercise of Sports Professions.
The sailboats used for these activities are equipped with the
necessary elements to ensure effective learning for their
passengers.
We have support vessels and sufficient material resources to
ensure safety at sea.
Each work group disposes of a radio communication service
between the activity in the sea and the land base, and with
the coordination office.
The use of a buoyancy vest (life jacket) is mandatory during
the activity at sea.
The facilities are adequate for the volume and type
of programmed activities, and boast classrooms
equipped for holding theoretical classes.
Each centre has a basic safety plan that all
employees are familiar with.
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Sailing is...

Sailing for families

For anyone who likes the
sea, whether they’ve tried
sailing only once or have not
yet tried it, for those whose
ancestors made a living from
the sea, for all families, for
everyone from age 4 to 99!

Sailing is a nature sport activity
We can all participate simultaneously
Ideal activity for holidays and leisure times: Christmas,
Easter, summer...
It can be practiced as a leisure and/or competitive sport
by children and adults continuously throughout the year

Wide range of types of family activities:
Family sailing baptism: one-hour excursions
Tailor-made activities for special occasions

During summer vacation

Extracurricular activities: regular practice of sports in
leisure time

Afternoons after school
During a long weekend

Continuity: regular practice of sports 1-2 times a week
Racing teams and fleets: technification and competition
in children’s, youth and senior categories.

Importance of taking care of things
Respect for the environment
Promotes children’s self-sufficiency

Customized methodology depending
on the activity

On weekends

Pre-sailing: introduction to sailing through games

Teamwork

The endorsement of the Catalan
Sailing School (Catalan Sailing
Federation) allows us to offer the
required levels of quality and safety

...
You can practice

Birthday parties: original celebrations for all ages

Added value

El Maresme’s schools have a great
diversity of material that enables
activities to be adapted to the age
and abilities of participants and to
wind conditions

It is an activity that encompasses sport,
knowledge of the territory and culture
A family activity is a fantastic way to try out
sailing and find out if your children enjoy it, as
a regular sports option for the whole family.
It is also an opportunity to discuss the day
once at home, providing a strong source of
interaction

Strengthening of family bonds “I share sports with my family”
Knowledge of the territory from a new perspective, from the sea
Knowledge of the sea, its systems of flora and fauna and its history

On a holiday or a day off
A free afternoon

Or whenever you want to sail!
It is an activity enjoyed in a natural
environment, outdoors, outside of
enclosed spaces, without noise,
without hyperactivity, and in contact
with the elements around us: sun,
water and wind
In easily accessible facilities: very
close to train and bus stations and
with direct exits from highway NII

How many activities can offer all this?
23

Introduction
Bienvenus au Maresme, un territoire de mer, sport, culture
et cuisine où vous pourrez profiter d’un climat agréable,
avec des conditions de vent et de température modérées
qui permettent faire de la voile toute l’année de façon
privilégiée.
La région a une grande tradition de pêche, nautique
et sportive et l’éventail d’activités se fait dans des
équipements avec une longue histoire dans le monde du
sport et où l’activité sportive se développe
en utilisant des matériaux de première qualité, des
professionnels axés sur le service et un portefeuille
diversifié et adapté.
Ce catalogue est une collection d’activités de voile qui
peuvent se développer dans les écoles de voile des ports
du Maresme en trois domaines: la famille, l’école et les
entreprises.
Toutes les entités représentées sont des organisations
sportives à but non lucratif qui assurent la promotion de la
navigation de plaisance, la voile et la pratique d’activités
culturelles liées à la mer, la voile, l’écologie.
L’activité à bord d’un navire de voile légère ou un canot
croisière se fait en petits groupes, nous permettant une
interaction très proche entre l’instructeur et les participants,
conduisant à une attention personnalisée et ciblée dans la
pratique et l’amélioration permanente.
Soyez donc les bienvenus à l’École de voile, un poli sportif
maritime où profiter de la nature, des espaces ouverts, de
notre climat, de la mer et partager un espace de loisirs avec
des amis, la famille, l’école et le travail.
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Écoles reconnues par
l’École Catalane de
Voile de la Fédération
Catalane de Voile
Les écoles des ports du Maresme sont reconnues par l’ÉCOLE
CATALANE DE VOILE, c’est à dire que nous accomplissons les
exigences légales, éducatives, de ressources matérielles, de
la sécurité et de la gestion de l’école.
Nous avons toutes les autorisations légales et d’assurance,
conformément à la législation en cours nécessaire pour
l’activité.
Nous garantissons que les différents enseignements qui sont
effectués suivent les normes d’enseignement de la voile
fixés par la Fédération Catalane de Voile et nous favorisons
l’utilisation de matériaux éducatifs.
L’équipe technique est conforme aux obligations décrites par
la loi de la pratique professionnelle du sport en Catalogne
3/2008, du 23 Avril.
Les bateaux ont les éléments nécessaires pour assurer un
apprentissage efficace de ses occupants et nous disposons
de navires d’appui et des ressources matérielles suffisants
pour assurer la sécurité à la mer.
Chaque groupe de travail dispose d’un service de
radiocommunication entre l’activité dans la mer et le bureau
de coordination à terre.
L’utilisation du gilet d’aide à la flottabilité est obligatoire
pendant l’activité en mer.
Les installations sont adéquates pour le
volume et le type d’activités prévues, et
ont des salles de classe équipées pour
développer des enseignements théoriques.
Chaque centre dispose d’un plan de sécurité
de base qui est connu pour ses employés.

La Voile est...

Voile pour les familles
C’est une activité sportive de nature
Nous pouvons participer tous à la fois
Est idéal pour les périodes de loisir: Noël, Pâques, été......
Peut être pratiqué en permanence comme un sport de loisir
et/ou compétition pour les enfants et les adultes tout au long
de l’année.

Les écoles du Maresme disposent
d’une grande variété de matériel qui
permet adapter l’activité à l’âge et
aux capacités de ceux qui pratiquent
et aux conditions de vent

Pour ceux qui aiment la mer,
pour ceux qui l’ont goûté un
jour ou pour ceux qui ne l’ont
jamais goûté, pour ceux dont
leurs ancêtres ont vécu de la
mer, pour toutes les familles
et tous les âges, pour tout le
monde de 4 à 99 ans!

L’approbation de l’Ecole Catalane de
Voile (Fédération Catalane de Voile)
permet d’offrir les niveaux de qualité
et de sécurité requis
Méthodologie personnalisée en
fonction de l’activité

Une grande variété de types d’activités de la famille:
Baptêmes de voile en famille: sorties d’une heure
Fêtes d’anniversaire : célébrations originelles pour tous les âges
Des activités adaptées pour des occasions spéciales

iquer...
Vous pouvez prat

Pré-voile: initiation à la voile à travers le jeu

Pendant les vacances d’été

Extrascolaire: la pratique régulière du sport dans le temps de
loisir
Continuité: la pratique régulière du sport 1-2 fois par semaine
Equipes de compétition et flotte: technicisation et compétition
en classes d’enfants, de jeunes et de personnes âgées

Valeurs ajoutées
Travail d’équipe
Importance de prendre soin des choses
Respect de l’environnement
Favorise l’autosuffisance de l’enfance

Les week-ends

Il s’agit d’une activité avec des contenus sportifs,
de connaissance du territoire et de la culture
Une activité familiale peut être une merveilleuse
dégustation pour voir si les enfants l’aiment, comme
option de sport de continuité pour tout le monde. Aussi
l’occasion de discuter la journée une fois à la maison,
une puissante source d’interaction

Renforcement des liens familiaux “Je partage le sport avec les miens”
Connaissance de la région dès une perspective nouvelle, dès la mer
Connaissance de la mer et de ses systèmes de la flore et de la faune, de son histoire

Combien d’activités peuvent offrir tout cela?

L’après-midi après l’école
Lors d’un pont
Un jour férié
Une soirée libre

Ou lorsque vous souhaitez naviguer!
Il s’agit d’une activité dans le
milieu naturel, à l’extérieur, hors
des espaces clos, sans bruit, sans
hyperactivités, en contact avec les
éléments qui nous entourent: le
soleil, l’eau, le vent
Dans des équipements sportifs avec
une bonne accessibilité: stations de
train et d’autobus très proches et
sorties directes de la route NII
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Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1 - Mataró / Tel. 93 741 11 61
costadebarcelonamaresme@ccmaresme.cat
www.costadebarcelonamaresme.cat

Mataró

Canet de Mar

Mataró t’espera amb diferents rutes
guiades i audioguiades amb les quals
descobriràs els indrets més singulars i les
propostes més interessants per gaudir de
la ciutat durant tot l’any
+ info: www.visitmataro.cat

Sant Andreu de Llavaneres

Visita el Museu Arxiu de Sant Andreu de
Llavaneres a la Masia del segle XVIII de
Can Caralt i passeja pel centre de la vila,
on tindràs la oportunitat de degustar la
tradicional coca de Llavaneres
+ info: www.santandreudellavaneres.cat

© Raquel Piernas

Visita el centre de la vila, relaxa’t a les
seves aigües termals o visita la Fundació
Palau, Picasso a Caldes
+ info: www.caldetes.cat

© Xavier Roma

Municipi de tradició marinera, on podeu
visitar el Museu de l’Estampació. Us
convidem a gaudir de les nostres festes i
d’un dels eixos comercials més dinàmics
del Maresme
+info: www.premiademar.cat

Passeja pel port, gaudeix del ric i
variat patrimoni cultural i degusta els
productes del mar
+info: www.visitarenys.com

Caldes d’Estrac
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Premià de Mar

Arenys de Mar

© Òscar Pallarès

© David Castañeda

Visita el centre de la vila, bressol del
Modernisme
+ info: www.canetdemar.cat

El Masnou

Passeja pel costat del mar, coneix els
racons del nucli antic, on encara es
respira la història de la vila, i assaboreix
un bon àpat són algunes de les coses de
les quals pots gaudir si vens al Masnou
+ info: www.elmasnou.cat

DO Alella

Realitza activitats d’enoturisme als
cellers de la DO Alella , les vistes al mar
fan que l’experiència sigui única
+ info: www.doalella.cat

Dibuixos extrets de les làmines de material didàctic
de l’Escola Catalana de Vela
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www.maresmemaritim.org
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