
Casal Blau
Aquest estiu s’ho passaran
la mar de bé



“ “
Coneix i gaudeix el mar

En aquest casal totes les 
activitats que es realitzen són 
de divulgació ambiental 
marina, perquè els infants 
descobreixin el mar, a través 
de  tallers, activitats, jocs de 
lleure i la navegació a vela.

EL CASAL BLAU

Només s’estima
allò que es coneix.



FEDERACIÓ CATALANA DE VELA + ANÈL·LIDES

El Barelona Intenrational 
Sailing Center és un concepte 
innovador en instal·lacions 
esportives, gestionat per la 
Federació Catalana de Vela 
que a més disposa de sales, 
allotjament, restauració i 
activitats per a tothom que vulgui 
aprendre a navegar i gaudir del 
mar. 

Anèl·lides, serveis ambientals 
marins és una organització 
dedicada a la divulgació i 
educació ambiental marina on 
el mar és el centre del 
coneixement i divulgació i la 
ciutat de Barcelona el seu 
context.



INSTAL·LACIONS

El Barcelona International 
Sailing Center (BISC) gaudeix 
d’unes instal·lacions esportives 
pensades per a gaudir de 
l’entorn marí i oferir tots els 
serveis necessaris perquè totes 
les activitats que es realitzin 
deixin empremta.



Adquirir 
coneixements,
a més a més 
d'experiències

APRENDRE A VALORAR LES 
CONDICIONS I ESTAT DEL 
MAR
Adquirir actituds de respecte amb 
el medi ambient i el mar.
Seguretat i previsió de riscos

TREBALLAR DE FORMA 
COOPERATIVA
Adquirir hàbits d’educació, 
comunicació i conducta per tal de 
conviure en una completa 
harmonia a través de la navegació 
en grup i individual, assolint nivells 
d’aprenentatge per potenciar la 
confiança, cohesió i integració dins 
del grup.

APRENDRE A PRESERVAR 
L'ENTORN NATURAL
Transmetre coneixements de 
forma lúdica als infants per arribar 
a veure el mar d’una manera més 
sostenible i així poder-lo conservar.

GAUDIR DE LA PLATJA
I EL MAR COM ESPAIS 
ESPORTIUS I  NATURALS
Potenciar la pràctica d’esports, 
desenvolupar habilitats manuals, 
motrius i corporals.

FORMAR NAVEGANTS, 
EDUCAR PERSONES
Fomentar l’aprenentatge a través 
d’activitats i tallers lúdics.

Teoria i pràctica de la navegació 
a vela, parts de l’embarcació, 
nomenclatures, nusos mariners… 

VALORS



GRUPS I ACTIVITATS 

Vela col·lectiva
vela individual

Paddle &
Big paddle

Tastet d’aigua 
o sortides en 

esnòrquel

Tallers
experimentals

Tallers de 
descoberta

Jocs
cooperatius

Grup Mini Kids
de 3 a 6 anys (P3, P4, P5)

Grup Infantil
de 6 a 12 anys (1er - 6è)

Grup Juvenil
de 12 a 16 anys (ESO)

Diversió
per a totes les edats!



Cada dia, diversió assegurada

UN DIA DE CASAL BLAU …

1a ACTIVITAT
Aconseguir dominar la direcció de l’embarcació amb 
diferents condicions de vent, onades i velocitats o rumbs 
de la navegació.

2a ACTIVITAT
Experimentem i aprenem com són les característiques 
de l'aigua salada i amb experiments de ciència la 
salinitat i la pressió de l’aigua del mar.

3a ACTIVITAT
Ens divertirem aprenent paddle-surf, mentre treballem 
la coordinación i l’equilibri, així com les nomenclatures 
d’aquest esport. 

3 hores de mar
3 hores d’experimentacióCada dia…

1a ACTIVITAT
Explicarem un conte per conèixer el fons del mar i els 
animals que viuen allà. 
Joc toca - toca dels animals marins del mar.

2a ACTIVITAT
Pujarem dalt del vaixell i  aprendrem com és el 
funcionament d’una embarcació a vela.
Jocs tradicionals adaptats al mar. Joc del mocador.

3a ACTIVITAT
Crearem un animal marí utilitzant materials reutilitzats.
Gimcana per a conèixer diferents tipus de nusos. 

Grup Mini Kids
de 3 a 6 anys (P3, P4, P5)

Grup Infantil
de 6 a 12 anys (1er - 6è)

Grup Juvenil
de 12 a 16 anys (ESO)

3 hores de mar, 3 hores de jocs i experimentació



PROGRAMACIÓ I FUNCIONAMENT

Rebuda alumnes
1a Activitat

09.00 h

Esmorzar10.45 h

2a Activitat11.15 h

Dinar13.00 h

Temps de calma14.30 h

3a Activitat15.15 h

17.00 h

Setmana 1 - Exploradors marins

27 de juny al 1 de juliol

Setmana 2 -  Mariners

4 de juliol al 8 de juliol

Setmana 3  - Biòlegs marins

11 de juliol al 15 de juliol

Setmana 4  Oceanografs       
18 de juliol al 22 de juliol

Setmana 5 - Geòlegs marins

25 de juliol al 29 de juliol

HORARI ACTIVITAT CALENDARI

De 08 h a  09 h i de 17 h a 18 h: Possibilitat d’acollida 1h



CARACTERÍSTIQUES

Tècnics i instructors de vela titulats 
i degudament registrats

Biòlogues i oceanògrafes, 
professionals amb àmplia 
experiència en temàtica marina

Formació en l'àmbit del lleure, 
l'educació ambiental i el medi 
ambient

EQUIP TÈCNIC

Rati alumne / professor: 6 / 1
Monitor referent i especialista

Assegurança mèdica
durant tot el casal

Instal·lacions àmplies i 
adaptades a les necessitats de 
l'alumnat

Material nàutic i aquàtic, 
vestuaris i guixetes

Mesures higièniques
i protocols sanitaris

ACTIVITAT



POTS INSCRIURE’T A: 

bisc.cat > navega > casal blau

Un cop hagis omplert el formulari d’inscripció online, 
rebràs un correu de confirmació de la de la plaça 
amb la informació detallada i la forma de pagament. 

Places limitades. 

REUNIÓ INFORMATIVA DEL CASAL:  

14 de Juny - 19:00h
Per a totes les famílies participants del casal, el dia 
realitzarem una reunió informativa on explicarem tot 
el que cal portar i el dia a dia del casal.

Inscripcions obertes fins al 31 de maig

COM FUNCIONA LA INSCRIPCIÓ?

https://www.bisc.cat/navega/casal-blau


Preu per setmana
265 € amb el dinar inclòs

MENJAR
Es farà un menú variat i equilibrat diferent cada 
setmana, al restaurant propi del centre. 

DESCOMPTES DEL 5% QUE S'APLIQUEN 

· Família monoparental o família nombrosa.

· Segons germans.

· Grups d’AFA amb mínim de 10 alumnes. 

· Abonats del BISC i Anèl·lides. 

Descomptes no acumulables

COST I SERVEIS

SERVEIS 
· Acollida (8 h a 9 h)    10 €/setmanal
· Permanència (17 h a 18 h) 10 €/setmanal
· Servei esporàdic 3 €

SI ES CANCEL·LA
Un cop tramitada la inscripció, només es podrà 
anul·lar fins a 15 dies abans de l’inici,  en aquest 
cas es retornarà el 80% del preu de torn. 

Si és fora de termini suposarà la pèrdua total de 
l’import, a excepció de baixa per raons  
mèdiques (caldrà aportar el justificant mèdic) 
que es retornaria el 80% del preu del  torn.  



Gràcies

Contacta amb nosaltres

activitats@vela.cat
+34 933 563 858

bisc.cat

Casal Blau
Aquest estiu s’ho passaran
la mar de bé


