INFORMACIÓ SOBRE LA VELA ESCOLAR
des de 2n d'ESO a 1r Batxillerat
Només el Departament d’Educació Física pot gestionar l’inscripció a la Vela Escolar
Modalitats de Vela per cursos.
2n i 3r d’Eso: Navegació Vela Lleugera : “Pico” i “Raquero”
4t i 1r Batxillerat: Navegació amb Windsurf , Vela lleugera i Creuer. Una modalitat per
trimestre.
1r Batxillerat: Travessa Costanera amb Creuer, 4 dies/3 nits

•

MATERIAL
Nivell Iniciació:
Els/les alumnes que comencen l’aprenentatge de la Vela i els que tenen nivell Iniciació, no
necessiten material específic , només cal portar :
1- Banyador, samarreta i pantalons tipus xandall que es puguin mullar
2- Jaqueta tipus cangur a la tardor i a l’hivern ( l’AEE disposa de tallavents de prèstec)
3- Xancletes amb lligam al taló o sabatilles velles o sabatilles de riu o escarpins )
4- Roba de recanvi , tovallola, pinta i sabó per la dutxa.

•

Nivell perfeccionament:
1- Vestit de Neoprè i escarpins ( l’Associació Esportiva Escolar Icària,només disposa de neoprens
per deixar als/les alumnes. Talles 12-13, 14, 15,16-17 anys )
2- Pantaló esportiu curt sobre el neoprè (obligatori per els que fan servir el neoprè de l’associació)
3- Banyador (sota el neoprè)
4- Tallavent ( l’ AEE disposa de tallavents per deixar )
5- Tovallola i estris de dutxa.
El CMV disposa d’armilles salvavides per tothom (obligatori)
•
Assegurança Federació Catalana de Vela
Per participar en les activitats de Vela cal tenir l’ assegurança d’escola de la Federació Catalana de
Vela . Es tramita al gener de 2016 i es carrega en el rebut del segon trimestre. Entre 8€ i 10€.
•
Certificació del nivell adquirit.
En acabar el curs escolar de vela els/les alumnes que ho desitgin podran demanar al CMV
lacertificació del seu nivell fins a les hores.
•
Nous/noves alumnes.
Tothom ha d’haver fet al menys un cop, l’adhesió a l’ Associació Esportiva Escolar pagant una quota
de 30 € per família. Una vegada feta l’adhesió, cada any es pagarà la quota de l’associació o la
quota de l’AMPA indistintament. La quota d’adhesió és una per família i per sempre.

