LLOC DE REALITZACIÓ
PLATJA DE CASTELLDEFELS
Passeig Marítim de Castelldefels, 280 (ESCOLA DE VELA GARBÍ)
Club Nàutic de Castelldefels

DIES I HORARIS DE REALITZACIÓ
L’activitat es pot realitzar de dilluns a divendres, des del 16 de Març al 19 de Juny de
2020, segons disponibilitat.
L’horari de realització serà de 10:00 h a 13:00 h.

GRUPS
L’activitat està dirigida a alumnes de 3r de Primària fins a Batxillerat, amb un grup
mínim de 25 alumnes i un màxim de 60 alumnes per dia. Per inscripcions menors o
majors poseu-vos en contacte amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat.
*NOTA: Es imprescindible saber nedar.
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PROPOSTA D’ACTIVITATS
Dins de l’horari d’activitat 10-13 hores, es poden escollir diverses opcions per dur a
terme l’activitat. A continuació detallem les característiques i preus de cadascuna.
OPCIÓ A (BATEIG DE VELA)
Es dividirà el grup en tants subgrups com rotacions siguin necessàries per a que
cadascun faci una rotació navegant en catamarà d’uns 25 minuts i realitzi d’altres
activitats de platja amb material esportiu (porteries i pilotes futbol platja, pilotes de
volei platja o beisbol, freesbe, etc.). El Consell Esportiu del Baix Llobregat aportarà un
monitor de reforç per donar suport al professorat/mestre d’Educació Física del centre
en les activitats complementàries de platja. En cap cas, aquest monitor serà el
responsable del grup.
Inclou l’accés als vestidors amb dutxes (veure condicions d’ús pàgina¿?)
L’escola pot anular l’activitat fins a 24 hores abans sense càrrec.
Un cop l’escola ja estigui a les instal·lacions i el material estigui muntat, es facturarà
l’activitat.
En cas de climatologia adversa es proposaran activitats de Bodyboard i activitats a la
sorra.
Preu: 12€ per participant.
OPCIÓ B (BATEIG NÀUTIC)
Es dividirà el grup en tants subgrups com siguin necessaris.
L’alumnat farà activitats de catamarà + Kayak + Paddle Surf amb acompanyament dels
monitors de l’escola de vela.
Inclou l’accés als vestidors amb dutxes (veure condicions d’ús pàgina¿?)
L’escola pot anular l’activitat fins a 48 hores abans sense càrrec.
Un cop l’escola ja estigui a les instal·lacions i el material estigui muntat, es facturarà
l’activitat.
En cas de climatologia adversa es proposaran activitats alternatives (Surf,
Bodyboard,...) i activitats a la sorra.
Preu: 20€ per participant.
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OPCIÓ C (INICIACIÓ AL SURF)
Inclou l’accés als vestidors amb dutxes (veure condicions d’ús pàgina¿?)
L’escola pot anular l’activitat fins a 48 hores abans sense càrrec.
Un cop l’escola ja estigui a les instal·lacions i el material estigui muntat, es facturarà
l’activitat.
En cas de climatologia adversa es proposaran activitats alternatives (Kayak, Paddle
Surf,...) i activitats a la sorra.
Preu: 27€ per participant.

El transport a les instal·lacions vindrà a càrrec del centre participant.
Un cop confirmada la inscripció us farem arribar el número de compte al qual heu de
fer l’ingrés del vostre centre.
Recomanem que tramiteu una assegurança d’accidents per a cada participant. En cas
contrari recordeu que heu d'aprovar la sortida pel consell escolar i que aquesta ha de
constar dins del pla anual del centre.

OBJECTIU
L’objectiu dels Batejos de Mar és el donar a conèixer les activitats aquàtiques a la
població en edat escolar de la Comarca del Baix Llobregat per mitja d’una activitat de
descoberta i d’iniciació a bord d’un catamarà i/o a través de diferents activitats
aquàtiques a la platja.

INSCRIPCIONS
La inscripció es realitza directament per la pàgina web del Consell Esportiu del Baix
Llobregat www.cebllob.cat a partir del dilluns 16 de setembre de 2019 a partir de les
9.00h.
Les reserves es realitzaran en funció de l’ordre d’arribada d’inscripcions.
(Un cop confirmada la inscripció us farem arribar el número de compte al qual heu
de fer l’ingrés del vostre centre).
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NORMES BÀSIQUES D’ACCÉS I UTILITZACIÓ (CNC)



L’accés als vestidors estarà limitat a la utilització dels WC, No de les dutxes.



Els alumnes sempre hauran d’anar acompanyats per un professor/a fins a l’interior
del vestidor y hauran d’esperar fins que aquests finalitzin. Els alumnes també
hauran de sortir de les instal·lacions acompanyats.



Per poder dur a terme aquest requisit, si el grup és mixta, haurà d’haver-hi tant
professors com professores acompanyant al grup.



Abans d’accedir a l’interior de les instal·lacions, els alumnes hauran de netejar-se la
sorra dels peus i/o cames.



A l’interior de les instal·lacions es demana un mínim de silenci per tal de no
molestar als socis del Club Nàutic de Castelldefels.



Queda prohibit menjar i/o beure dintre dels vestidors així com utilitzar la sauna,
accedir al gimnàs o a qualsevol altre servei no detallat específicament a la proposta
d’activitats.



Al sortir de les instal·lacions, aquestes hauran d’estar en el mateix estat que es van
trobar en el moment de l’arribada del grup.



Fora de l’horari de les Activitats contractades no es permet l’accés a les
instal·lacions.
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