
Club Nàutic d’Arenys de Mar 

Escola de Vela 



El Club 
· El Club Nàutic d’Arenys de Mar, fundat a l’any 1952, es troba 

situat al port d’Arenys de Mar, un indret geogràficament 

privilegiat de la costa catalana, tant per la seva proximitat a la 

Costa Brava, com a Barcelona. 

 

· És considerat el port més segur del litoral nord de Barcelona. 

 

· La nostra Escola de Vela oficialment reconeguda per la 

Federació Catalana de Vela, és una de les millors de la costa 
catalana, i és bressol de reconeguts navegants i regatistes. 
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Seguretat 

· L’equip de professionals del nostre Club, vetlla permanentment pels 

nostres alumnes, aplicant un sistema de seguretat que és revisat 

periòdicament a fi de donar la millor qualitat juntament amb la major 
seguretat, i dotant als tècnics i alumnes dels elements necessaris pel 

bon control i assistència tant a mar com a terra. 

 

- Instructors i marineria amb amplia experiència. 

- Suport material de seguretat  

(ràdio VHF a mar i a terra, armilles salvavides,  

llanxes de suport a cada activitat). 

- Creu Roja i Salvament Marítim. 



Equip Humà 
· L’Escola de Vela del Club Nàutic d’Arenys de Mar disposa d'un bon 

equip tècnic i professional amb una qualificació adient que 

s’adapta al perfil de l'alumnat, sense oblidar les característiques 
humanes, imprescindibles per un bon aprenentatge per poder gaudir 

de l'esport i la natura. 

 

 · Disposem d'uns Recursos Humans amb una amplia experiència 

en el món de l'ensenyament de la vela i amb la titulació corresponent, 
tanmateix, tots els Monitors de la nostra Escola assisteixen 

periòdicament a cursos i seminaris d'actualització i 
perfeccionament en totes les àrees tècniques necessàries. 

 
 



Objectius 
· Referits als coneixements i conceptes:  

Conèixer el sistema de seguretat a bord, així com les parts més 
importats d’un vaixell i aproximar-se a la navegació a bord d’una 

embarcació de vela lleugera. 

  

Referits a procediments: observació  i utilització directa de 
l’embarcació, així com mantenir l’equilibri dins del vaixell. 

  

Referits a actituds i valors: treball en grup; tenir cura de la pròpia 
seguretat i la dels altres; desig de saber i aprendre més sobre la 

navegació; tenir cura del material utilitzat durant l’activitat. 



Activitats i programes 
 

· La vela com a crèdit de l’Educació Física de l’escola. 

· Crèdits de síntesis. 

· Setmana Blava. 

· Sortides escolars (de curta o llarga estada). 

· La vela com activitat extraescolar. 

 

Els programes, s’adapten a les necessitats de l’alumne 
proporcionant un servei quasi personalitzat, sempre seguint 

les pautes dels estàndards d’ensenyament de 

 l’Escola Catalana de Vela. 



· Sortida de Vela 
Activitat de durada de 2 hores. Bateig de Mar on s’experimenta el 
primer contacte amb aquest esport. Surten a l’aigua amb els monitors 
a cada embarcació de vela lleugera i amb llanxes de suport. 
S’expliquen les tècniques bàsiques de seguretat i de la navegació a 
vela; la seguretat, el vent, portar el timó, i molt més! 

 

 



· Sortida de Caiac 
Activitat de durada 1 hora. S'ensenya la tècnica bàsica del Caiac, des 
de com agafar un rem a com navegar. El caiac és un exercici físic 
complet, i a la vegada de desconnexió. Surten a l’aigua amb el suport 
de monitors a les llanxes. S’expliquen les tècniques bàsiques de 
seguretat a mar. 



· Sortida de Vela i Caiac 
Activitat de durada de 2 hores. 
Activitat on es combina la vela 

lleugera i el Caiac. Surten a 
l’aigua tots a l’hora amb 

monitors a cada embarcació de 
vela lleugera i amb llanxes de 

suport. S’expliquen les 
tècniques bàsiques de 

seguretat i de la navegació a 
vela; la seguretat, el vent, 

portar el timó,  

i molt més! 

 



· La vela com a unitat didàctica  
· Sessions personalitzades al curs 

corresponent. 

· Activitat els 365 dies de l’any. 

·Unitats didàctiques de 8, 10, 12  

sessions o més. 

· Durada de 2h o 1,5 h per sessió. 

· Fitxa teòrica d’avaluació de final d’unitat 
didàctica. 

· Regata pràctica de final d’avaluació. 

 

 

 



· Activitats complementàries 

Natació, jocs d’aigua i lleure a la piscina del CNArenys. 

Taller de nusos. 

Taller de meteorologia. 

Activitat “Trenc d’Ona”, posa’t a la pell d’un biòleg. 

Una passeig per Sinera, coneix Salvador Espriu. 

Jocs de platja (està a tan sols 10 minuts caminant). 

                                                              i molt més! 
 

 

 

 



Què cal dur? 
HIVERN 

· Crema de protecció solar posada.  

· Tallavent i/o roba d’abric. 

· Bossa d’esport amb un joc de roba de recanvi i unes bambes de recanvi. 

· Tovallola de bany 

 

ESTIU 

· Crema de protecció solar posada.  

· Gorra 

· Banyador posat i xancletes de piscina (amb velcro si pogúes ser), i/o una roba de licra 
si se’n disposa o samarreta per mullar. 

· Bossa d’esport amb un joc de roba de recanvi i unes bambes de recanvi. 

· Tovallola de bany 

 



Club Nàutic d’Arenys de Mar  

Zona portuària s/n – 08350 Arenys de Mar 

escolavela@cnarenys.com 

93 792 16 00 

 

Club Nàutic d’Arenys de Mar 

@cnarenys 
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