Centre Municipal de
Vela El Prat
Batejos de mar i multi activitats
nàutiques 2016-17

Qui som:
Les activitats nàutiques del CMV Prat
estan organitzades per la Federació
Catalana de Vela. Totes compleixen
amb els estàndards de qualitat de la
ECV i són realitzades per instructors i
instructores
titulats/des
i
amb
experiència professional.
Tenim un llarg recorregut en l'organització d'activitats de
formació: tant en cursos específics de vela (catamarà, patí de
vela, windsurf...), com en activitats per a escoles (batejos, crèdits
variables, sortides de lleure...).
El surf és la nostra aposta més recent!

A qui ens dirigim:
Les activitats estan dirigides a alumnes des de 3r de primària fins
a Batxillerat. Els grups poden ser a partir de 12 alumnes i com a
màxim 90 alumnes per jornada.
*NOTA: és imprescindible saber nedar

Bateig de Mar /Multi activitat
La proximitat al mar Mediterrani ens
permet
gaudir
d'unes
excel·lents
oportunitats d'aprenentatge d'activitats
nàutiques, concretament al Prat de
Llobregat , al nostre Centre Municipal.
El Bateig de Mar és una activitat de 2/3
ó 4 hores de durada (segons modalitat
seleccionada), que permet als alumnes
el descobriment del medi i la navegació a vela.
L'objectiu d'aquest programa és que el màxim número d'alumnes de les
escoles del Prat de Llobregat i voltants tinguin l'oportunitat, d'apropar-se al
mar, a la navegació a vela i a les activitats nàutiques, per dirigir el seu
temps d’oci a activitats més saludables i catàrtiques, com son els esports
aquàtics.
Us proposem una activitat pràctica dins d’un entorn natural, que representa
una ampliació dels coneixements de l’alumne. Des de la pràctica i
l'experiència, els alumnes adquiriran conceptes bàsics, a la vegada que
gaudiran d'una jornada lúdic-esportiva de gran valor educatiu.

Activitat
Multi
activitat

Bateig de
Mar
3
Bateig de
Mar 2

Temporada
Baixa

Temporada
Alta

(01/09 a 31/05)

(01/06 a 30/08)

Vela + Ràfting + Caiac /
Paddle Surf / Surf*
3 hores
Segons estat de la mar

17,04 €

21,00 €

Durada
Observacions

Intro conceptes bàsics +
Vela + caiac/sup/surf*
3 hores
Segons estat de la mar

15,84 €

18,00 €

Activitat
Durada
Observacions

Vela + caiac/sup*
2 hores
Segons estat de la mar

12,60 €

15,00 €

Durada
Observacions
Activitat

