
Gaudiu de les vacances 
aprenent a navegar a vela.

La setmana blava és una estada de 
5 dies on sʼaprén i es practica 
lʼesport de la vela.

1ª setmana: del 28/febrer al 4/març
2ª setmana: del 7/març al 11/març

Des dels més petits fins als joves 
podran gaudir dʼuns dies de 
vacances diferents, divertint-se, 
fent esport i aprofitant els valors 
que aporta la vela, el mar i la 
navegació.

Contacte
Si esteu interessats en aquest 
programa contacteu amb nosaltres 
a:

Centre Municipal de Vela
Moll de Gregal s/n, Port Olímpic

08005, Barcelona
cmv@fcv.cat
93-225.79.40

Per nens i joves de 6 a 18 anys

Viu la Setmana 
Blava al mar

mailto:cmv@fcv.cat
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Planificació
Grups dʼalumnes dividits per rangs 
dʼedat i nivell, per tal que lʼactivitat sigui 
el més adequada possible.

• Infantil (fins 14 anys): de dilluns a 
divendres de 09.30 a 17.30 hores.

• Juvenils (fins 18 anys): de dilluns a 
divendres de 09.00 a 14.00 hores.

Inscripció
Per tramitar la inscripció caldrà 
presentar la següent documentació:
• Tramitació assegurança FCV
• Full dʼinscripció

Preu
Els preus dels programes són:
- Infantils (de 6 a 14 anys): 213,11 €
- Juvenils (de 15 a 20 anys): 198,39 €

*No inclòs cap servei addicional, ni 
lʼassegurança, ni el passaport

La setmana blava inclou un 
complert programa dʼactivitats:

• Activitats esportives i lúdiques
• Tallers nàutics
• Navegació amb diferents 
modalitats dʼembarcacions (windsurf, 
vela lleugera, catamarà, creuer i kayak)
• Equips i materials necessaris per la 

pràctica esportiva.
• Assegurança
• Obtenció del passaport de vela de 

lʼEscola Catalana de Vela
• Catèring
• Festa de comiat
• Servei de custòdia opcional al matí i 

tarda.

Totes les activitats estan conduïdes per 
tècnics titulats de la Federació Catalana de 
Vela i es realitzen amb totes les mesures de 
seguretat i dʼacord amb les normes vigents.


