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JuvenilsActivitats

Navegació en 
Creuer
J24
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Navegació a vela 
doble
Laser Vago
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Navegació a vela 
doble
RS Zest
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Windsurf
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Paddle Surf
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Caiac
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Teoria de la vela
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Catamarà
Hobie Cat
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Juvenils

Socorrista

Hi ha sempre un socorrista aquàtic per incidències. És el Responsable en Prevenció i 

Higiene

Armilla Salvavides

Tots els nens i nenes surten sempre amb l’armilla salvavides i no es treu en cap cas

Vigilància

Hi ha sempre ITC –Instructor en Tasques de Vigilància- i els Coordinadors del Centre, 

que vetllen per la seguretat i controlen l’activitat des de terra i des de mar

VHF

Els instructors van equipats amb ràdios VHF i estan comunicats amb tot l’Staff del 

Centre (Coordinadors, ITC, Socorrista i resta de grups)

Seguretat al mar



Juvenils

Activitats

Seguretat al mar

Organització del campus  

Arribada i recollida

Alimentació

Vestimenta

Organització del Campus



Grups

Grup de 24/30 alumnes

Dirigents

Instructor Responsable

Tots els instructors estan 
titulats i inscrits al Ropec

Ràtio 1 instructor/a per 
cada 6 alumnes

Horari

Inici del Campus: 9:30h
Hora de dinar: 14h
Hora recollida: 15h

Si marxen sols a casa, no
poden marxar fins les 15h

Organització del Campus Infantils
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Convocatòria  
esglaonada

Hora entrada: 

9:30h

Important 

respectar la hora  

indicada i  

puntualitat

Instructor recull  
alumne al punt de  

tobada exteror

Punt de trobada  
exterior

Trobareu indicat a  

l’esplanada d’entrada  

el punt de trobada que  

us pertoca.

Arribada i recollida

Esperar a ser atesos

Les famílies us  

acomiadeu dels  

vostres infants en  

aquest punt.



Juvenils

Accessos

A peu

En cas de dur patinet o bicicleta, cal dur cadenat per lligar-los als espais habilitats a

l’entrada del Centre.

No ens podrem fer càrrec de cap patinet, bici, monopatí ni casc.

En cotxe

Entrada pel Port Olímpic. Cal agafar tiquet a l’entrada, i pagar als caixers

Per estades inferiors a 15minuts, és gratuït

El cotxe no es pot deixar dins del Centre, cal deixar-lo al pàrquing del davant

Seguretat al mar
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JuvenilsAlimentació

Esmorzar
Cal que vinguin esmorzats de casa. 
Evitar làctics

Dinar
Servei de càtering, amb especial atenció a 
al·lèrgies i intoleràncies.
Els dilluns podeu demanar el menú a 
recepció
Càtering que compleix amb el Protocol de 
manipulació d’aliments previst dins la 
Normativa vigent

Aigua
Durant el dia hi ha font d’aigua, però 
recomanem portar una cantimplora de 
casa
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Juvenils

De casa cal venir vestit preparat per a sortir a l’aigua

1  samarreta que es pugui mullar (Licra o cotó, qualsevol tipus va bé) 

Nens: 1 banyador de bermuda

Nenes: Banyador i a sobre un pantalo o banyador de bermuda que es pugui mullar

Crema solar posada

Mascareta

A la motxilla

- 1 altra samarreta per mullar

- 1altre banyador (nenes: incloure també uns atres pantalons per mullar)

- 1 bossa de plàstic per guardar la roba que mullem

- Tovallola

- Crema solar

- Gorra (opcional)

- Escarpins o xancletes lligades al turmell i millor si tapen els dits

- Roba completa de recanvi per tornar a casa secs

- Cantimplora

Vestimenta
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Calçat prohibitCalçat recomanat

Vestimenta
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Objectesde Valor

No es permet portar mòbil, claus, moneder o altres objectes de valor. Al Centre no 

ensen femresponsables.

Si és necessari, es dóna a l’IR del grup al matí, i es retorna al finalitzar el dia.

Avisos



Gràcies
info@velabarcelona.com


