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PART 3
ÀREA D’ENSENYAMENT – ESCOLA CATALANA DE VELA

3.1

XARXA D’ESCOLES RECONEGUDES

Escola Catalana de Vela agrupa la xarxa d’escoles de vela repartides al llarg de tot el litoral català,
que compleixen tots els requisits de qualitat necessaris per formar part de les escoles
reconegudes per la Federació, i a les quals es pot aprendre i practicar una o diverses modalitats
de navegació a vela.
Totes aquestes escoles s’identifiquen amb una imatge comuna, la marca Escola Catalana de Vela,
que garanteix la qualitat del sistema d’ensenyament.
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3.1.1 Serveis
Escola Catalana de Vela ofereix a les escoles que en formen part:
● Sistema d’ensenyament unificat en contínua actualització.
● Promoció de la vela.
● Material didàctic exclusiu.
● Programes específics per a vela escolar.
● Activitats esportives conjuntes.
● Ofertes exclusives.
● Participació en l’oferta formativa de la Federació.
● Formació continuada de tècnics.
● Assegurança mitjançant el carnet d’escola.
● Suport de l’equip d’ECV.
● Borsa de treball de tècnics.
3.1.2 Estàndards d’ensenyament
Des de l’any 1986 l’Escola Catalana de Vela té un sistema d’ensenyament estandarditzat
sotmès a una actualització constant, que garanteix la qualitat dels ensenyaments que s’hi
imparteixen.
La darrera actualització del sistema d’ensenyament estandarditzat es treballa amb la
supervisió d’un grup de treball on representants escoles reconegudes de gran volum
d’activitat validen l’estructura i tractament dels continguts tècnics de la metodologia.
3.1.3 Requisits per al reconeixement de les Escoles de Vela
●
●
●

●
●
●

●

Hi ha un reglament on s’estableix tot allò que ha de complir una escola de vela per poder
ser reconeguda per ECV (annex 1). En destaquem:
Garantir que els diferents ensenyaments que s’imparteixen segueixen els Estàndards
d’Ensenyament de la Vela establerts per l’Escola Catalana de Vela.
Utilitzar sistemàticament les eines de registre per al reconeixement del nivell assolit per
part de l’alumnat, d’acord amb els Estàndards d’Ensenyament de la vela establerts per
l’Escola Catalana de Vela.
Tramitar la llicència d’escola per a tots els alumnes tal com estableix el Decret 58/2010
de 4 de maig, títol 8, article 149.3.
Els instructors, per poder exercir com a tals, complir amb les obligacions descrites per la
Llei de l’exercici de les professions de l’esport 3/2008, de 23 d’abril.
Els instructors, estar en possessió de la llicència federativa de tècnic de l’any en curs tal
com estableix l’article 149.3 del títol 8 del Decret 58/2010, la qual cobreix el que exigeix
l’article 9 de la Llei 7/2006 de 31 de maig.
Tenir feta l’adaptació, per a les característiques de l’escola en concret, del Pla de
seguretat bàsic de l’ECV.

3.1.4 Modalitats de vela a les escoles reconegudes
A les escoles reconegudes es poden practicar una o diverses modalitats de navegació a vela:
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●
●
●
●

Vela lleugera: inclou catamarà i patí
Creuer
Planxa de windsurf
Kitesurf

3.1.5 Categories d’escoles reconegudes
Hi ha tres categories d’escola reconeguda en funció de si pertanyen a un club membre de la
Federació o no i dels mesos al llarg de l’any durant els quals desenvolupen activitat:
Escola reconeguda (ER)
Pot ser ER aquella escola de vela que forma part d’un club membre de la Federació Catalana
de Vela i que té activitat durant més de sis mesos a l’any.
Escola reconeguda de temporada (ERT)
Pot ser ERT aquella escola de vela que forma part d’un club membre de la Federació
Catalana de Vela i que té activitat durant sis mesos a l’any com a màxim.
Escola (reconeguda) adherida (EA)
Pot ser EA aquella escola de vela que no forma part d’un club membre de la Federació
Catalana de Vela, independentment dels mesos durant els quals té activitat.
3.2 FORMACIÓ
L’Àrea d’Ensenyament de la Federació proporciona formació pròpia, no reglada, així com
seminaris d’interès per a les escoles de vela, els seus tècnics i alumnes.
També col·labora en la formació dels tècnics esportius i programa cursos de preparació per a
l’obtenció de les diferents titulacions nàutiques.
S’informarà les escoles reconegudes dels cursos programats, que també es podran consultar en
el web vela.cat.

3.2.1 Titulacions de tècnic
(Part 5 Comitè de Tècnics)
a) Tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en vela
El 23 de juliol de 2010 es va aprovar el Reial Decret pel qual s’estableixen les titulacions de
Tècnic Esportiu en Vela en Aparell Fix i Tècnic Esportiu en Vela en Aparell Lliure segons les
exigències marcades pels diferents nivells educatius. El Departament d’Ensenyament és
l’encarregat d’aquesta formació, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Vela.
Hi ha dos graus de formació:
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●

Grau mig: MITJÀ: Porta a l’obtenció del títol de Tècnic Esportiu en Vela en Aparell
Fix (VL i Creuer) o de Tècnic Esportiu en Vela en Aparell Lliure (TDV). Consta d’un
cicle inicial i un cicle final.

●

Grau superior: Porta a l’obtenció del títol de Tècnic Esportiu Superior en Vela en
Aparell Fix (VL i Creuer) o de Tècnic Esportiu Superior en Vela en Aparell Lliure (TDV).

b) Cursos en període transitori
L’Escola Catalana de l’Esport, conjuntament amb la Federació Catalana de Vela, continua
organitzant cursos de tècnics en nivell I en l’especialitat de Kitesurf que encara es troba en
període transitori.
3.2.2 Treballar com a tècnic: requisits legals
D’acord amb la Llei de l’exercici de les professions de l’esport, tots els professionals en actiu
han de poder acreditar que tenen competències d’assistència sanitària immediata referides
a la reanimació cardiopulmonar, han de contractar una assegurança prèvia de
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys que es puguin causar a tercers
en la prestació dels serveis professionals i han d’estar inscrits en el Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya.
●

Cursos per acreditar competències d’assistència sanitària immediata referides a la
reanimació cardiopulmonar. La Federació Catalana de Vela organitza cursos per
acreditar aquestes competències a aquells clubs que ho sol·licitin. En el bloc comú dels
cicles d’ensenyaments esportius, els diferents Instituts acreditats pel Departament
ofereixen formacions en aquest àmbit.

●

Assegurança de responsabilitat civil. La llicència de tècnic cobreix els requisits que
demana la llei de l’exercici professional.
●

Registre. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General del Consell Català de
l’Esport mitjançant els models d’impresos normalitzats per a la inscripció.

3.2.3 Formació federativa
La Federació organitza periòdicament, en funció de la demanda i de la legislació vigent,
cursos de formació no reglada relacionats amb el món de la vela.
●

Curs de Seguretat i Supervivència en el Mar - World Sailing: La Reial Federació
Espanyola, segons les directrius de la World Sailing, autoritza a la Federació
Catalana de Vela a realitzar els cursos de seguretat i supervivència en el mar. Aquest
curs certifica la formació en seguretat i primers auxilis de la World Sailing, que es
requereix per a la participació en regates d’altura .

3.2.4 Seminaris Formació contínua
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Amb la finalitat de millorar la qualificació i les aptituds dels nostres professionals i
col·laboradors, s’organitzen seminaris periòdicament.
●

Dimecres de Vela: els Dimecres de Vela són un seguit de sessions que tracten temes
transversals a tots els àmbits de la Vela. Aquests estan oberts a tota la comunitat
de navegants, federats, esportistes, jutges i tècnics.

●

Clínics esportius per a tècnics: els clínics tenen com a objectiu donar eines i recursos
teòrics i pràctics perquè els tècnics i tècniques de la Vela Catalana s'especialitzin en les
diferents modalitats de vela que es practiquen a Catalunya. Aquests Clínics neixen de la
voluntat del Comitè de Tècnics de la Vela Catalana i aposten per una formació completa
que millori l'ensenyament de la vela.

3.2.5 Formació de jutges, oficials de regata, abalisadors i mesuradors
Des de l’Àrea d’Ensenyament, es programa i gestiona la formació dels jutges, oficials de
regata, abalisadors i mesuradors d’acord amb les directrius del Comitè CCJOR.
Es convoquen al llarg de l’any els diferents cursos necessaris per a cadascun d’aquests
col·lectius.
(Part 6 CCJOR)

3.2.6 Escola Nàutica
L’Escola Nàutica de la Federació Catalana de Vela organitza cursos per obtenir les diferents
titulacions nàutiques d’esbarjo.
Els clubs interessats a organitzar un curs a la seva seu es poden posar en contacte amb la
Federació.
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