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Anualment la Generalitat convoca la campanya d’activitats nàutiques «A la mar» per a la
promoció dels esports nàutics entre tota la societat per mitjà de les escoles de la mar.
Amb la intenció de promocionar el contacte i gaudir de l’entorn marí per part de la
població, principalment en edat escolar i juvenil, així com aconseguir més autonomia en la
pràctica dels esports nàutics, ampliant els coneixements adquirits als seus respectius centres i
oferint la possibilitat de practicar-los, s’ha dissenyat el Programa Blau.
La finalitat d’aquest programa és oferir a l’alumnat l’oportunitat de conéixer el món de la
navegació i familiaritzar-s’hi, a través de la pràctica, i possibilitar, a més, que amplien i consoliden
els coneixements adquirits fins al moment. Així mateix, als valors educatius que es deriven de la
realització d’activitats en el medi natural, se suma el treball interdisciplinari que ofereix aquest
tipus d’activitats esportives.
Poden participar-hi centres escolars amb nivells educatius de primària, ESO, batxillerat,
cicles formatius, universitats, associacions juvenils, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats
legalment constituïdes, que complisquen les condicions de participació i requisits d’inscripció
següents:
– A partir de 1r curs d’Educació Primària o tindre almenys 7 anys durant l’any de la campanya per
a les activitats d’un dia sense internat.
– A partir de 3r curs d’Educació Primària o tindre almenys 9 anys durant l’any de la campanya per
a la resta d’activitats.
– Saber nadar correctament.
– Posseir els coneixements tècnics per al nivell inscrit.
– No presentar contraindicacions medicosanitàries per a la pràctica de les activitats nàutiques.
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•

Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat
Valenciana.

•

Resolució anual conjunta del director general d’Esport i del director general de l’Institut
Valencià de la Joventut, per la qual es convoca la campanya d’activitats nàutiques de la
Generalitat

«A

la

Mar»,

la

qual

inclou

el

Programa

blau.

Consultar

en

escolesdelamar.gva.es

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
GUC 17066. Campanya d'activitats nàutiques "A la Mar". Programa Blau: Setmana Blava,
Dia Blau, Cap de Setmana Blau.
Web: escolesdelamar.gva.es
Web CEICE: http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/actividades-nauticas

Aquest document no té valor jurídic.
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