PROGRAMA

18è CURS ESCOLAR D’INICIACIÓ A LA VELA

Objectius del programa
Des del Departament d'Esports de l'Ajuntament
de Palamós, conjuntament amb el Club de Vela
Palamós, es porta a terme des de fa disset
anys, el Programa Municipal Escolar d'Iniciació a
la Vela per als alumnes de 6è curs de primària
dels centres escolars de la vila: Escola Vedruna,
Escola La Vila , Escola Vila-romà , Col·legi la
Salle i CPEE Els Àngels , el que representa 210220 alumnes (segons els alumnes inscrits al
curs
2014-15).
Aquest programa esportiu es desenvoluparà
durant els mesos d’octubre de 2015 a juny de
2016, repartit en 12 sessions de dues hores
cadascuna.
Un dels objectius del Programa Municipal Escolar
d'Iniciació a la Vela és dotar totes les escoles de
Palamós d'una eina didàctica complementària
que permeti difondre el coneixement del medi
marí, mitjançant la pràctica de la navegació a
vela, i a l'hora implicant de manera directa o bé
indirecta
altres
disciplines
que
s'aniran
entrellaçant ja sigui l'educació física, la
meteorologia, les matemàtiques (navegació
sobre una carta, o com es munta un camp de
regates), la tecnologia (taller de nusos,
construcció d'una embarcació de fusta o fibra,
construcció d'una vela), la llengua materna o bé
estrangera (nomenclatura en català i en altres
idiomes), la història marítima del poble
(cabotatge a Palamós), el medi ambient
(contaminació), la física (perquè naveguen els
vaixells de vela, composició de forces)...
Amb aquesta activitat pensem que estem oferint
als alumnes altres objectius didàctics:

•
•
•
•

Una alternativa en el temps de lleure
dels joves
Ampliar la seva visió del món per
incloure-hi el medi marí
Fer desenvolupar la creativitat en un
àmbit diferent de l'habitual
Incentivar el treball en equip, la
companyonia i la solidaritat.

També amb aquesta activitat pretenem que els
nois i noies de Palamós s'apropin durant uns
dies al món de la navegació a vela, que
constatin que la seva vila, on la vela és present
durant tot l'any, és un marc privilegiat per dur a
terme la pràctica d'aquest esport i que els nois i
les noies del cicle superior de primària assoleixin
el que dins de l'Escola Catalana de Vela
correspon al primer nivell d'iniciació-nivell grocreglat per la Federació Catalana de Vela.

